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Co oni bedo z tymi piniędzami robić?

R

ząd rządzi, ale partia kieruje – mawiano za czasów
PRL, gdy zamiast upoważnionego i kompetentnego urzędnika na jakieś rozmowy międzynarodowe wyjeżdżała „delegacja
partyjno-państwowa” względnie
„partyjno-rządowa”. W zaprzyjaźnionym kraju przeprowadzenie takich rozmów musiało się odbywać obowiązkowo w atmosferze „wzajemnej przyjaźni i zrozumienia”. Jeśli zdarzało się, że
jakiś obdarzony od lat politycznym zaufaniem wysoki urzędnik
nagle odchodził z posady – to wyłącznie „ze względów rodzinnych
albo z uwagi na stan zdrowia”. A
skoro już kompletnie zawalił powierzoną sobie robotę, to „Trybuna Ludu” informowała, iż ten niezastąpiony skądinąd dyrektor z
zawodu – „przechodzi na inne odpowiedzialne stanowisko”. Tak
wtedy odbywał się nomenklaturowy kontredans z bezkolizyjną
wymianą stanowisk.
yło to w czasach po trosze
już zapomnianych, w których jednak nie wszystko
było złe. Na przykład – teatr, boks,
szermierka, lekkoatletyka, czekolada Wedla (choć z nadrukiem:
Zakłady 22 Lipca), Wódka Wyborowa, szybowce, araby z Janowa,
dziewczyny z Warszawy, a nade
wszystko kabaret. Dziś nie ma co
powtarzać ogólnikowo za Lizą Mi-
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nelli, „że życie kabaretem jest” i z
takim samym brakiem konkretyzacji namawiać: „come to the cabaret”. Bo przecież chodzi o to, żeby albo przyjść do Sejmu, albo
obejrzeć obrady tego gremium w
telewizji. I już można po prostu
boki zrywać. Niezależnie od formy występu.
o do stand-up’u poza wszelkim trybem, z całą pewnością mistrzem nie jest –
wbrew pozorom – Wojewódzki, tylko Nowogrodzki, który postanowił zaprezentować ostatnio nową
wersję Kabaretu Starszych Panów,
występując w pełnym wysublimowanych dowcipów monologu,
ośmieszającym tych, którzy uważają, że takie głupstwo jak globalna pandemia koronawirusa może w jakimkolwiek stopniu przeszkodzić w przeprowadzeniu majowych wyborów prezydenckich.
Posłom i senatorom, którzy go nie
lubią, ów niezrównany standupper mógłby rzucić w twarz jak kiedyś Piłsudski: „wam kury szczać
prowadzać, a nie politykę robić!”.
I trzeba przyznać, że rzucony przez
Nowogrodzkiego pomysł przynoszenia wyborcom urn do domu to
wyjątkowo jajcarska inicjatywa,
aczkolwiek jeszcze więksi dowcipnisie zapytują, czy w tych urnach
mają być składane głosy, czy raczej prochy elektoratu. Co baczniejsi sędziowie politycznego meczu
ostro gwiżdżą, zauważając, że Nowogrodzki mimowolnie znalazł się
na spalonym.
amawianie publiczności,
by poszła w maju głosować, może w obecnych warunkach tak rozśmieszać jak równie zabawna anegdota z hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, w
którym esesman prosi więźniów,
żeby wypełnili nieckę basenu kwa-
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pierwszym lepszym urzędniczkom
bankowym zapewniał miesięczne
wynagrodzenia po około 50 tys.
złotych miesięcznie, a może nawet
więcej. No bo gdzie jak gdzie, ale w
banku centralnym forsy nie zabraknie. Prezes chyba nawet wspomniał, że w razie czego to się po
prostu dodrukuje.
już rozesłanie tych druków
i dodruków chyba nie sprawi trudności. Dobrymi kanałami mogą być na przykład
osiemnasta albo dziewiętnasta
emerytura, zasłużone premie i odprawy dla wysoko postawionych
urzędników, powiększenie budżetu komisji eksperta numer jeden
w badaniu wypadków lotniczych
Antoniego Macierewicza-Smoleńskiego, dosypywanie do kapelusza
Ojcu Rydzykowi, któremu – mimo
licznych składek – wciąż nie starcza
na ratowanie Stoczni Gdańskiej.
le najlepszy numer, jaki w
najbliższych dniach można
wykręcić w partyjno-państwowym kabarecie „Sami swoi”,
to byłaby próba natychmiastowego ściągnięcia wszystkich świadczeń od tych frajerów przedsiębiorców, tworzących dochód narodowy
i pozwalających, by ich krwawicę
przekazywano tym warstwom społeczeństwa, które – jak tatko Rydzyk – wolą wyciągać proszalną
dłoń po kasę, wypracowaną przez
innych. To będzie doprawdy pyszny żart – powiedzieć owym przedsiębiorcom „Bóg zapłać”, wiedząc,
że to bynajmniej nie Bóg, tylko oni
za te wszystkie wymagania zapłacą. No i powrócić do starego hasła
„przodowników pracy” epoki PRL:
czy się stoi, czy się leży, tysiąc złotych się należy!
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA 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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sem solnym i spróbowali się w tym
wykąpać. Na takie dictum zaś któryś z nich wykrzykuje w zachwycie:
– Panie Obersturmführer, pan nas
po prostu rozpuszcza!
onieważ Polska musi obecnie
przypominać jeden wielki
obóz koncentracyjny, w którym wszystko trzeba robić na komendę, a ewentualne nieposłuszeństwo grozi natychmiastowym rozstrzelaniem śmiercionośną grzywną, takie porównanie wydaje się
nawet całkowicie uprawnione.
Znajoma wskazuje mi wszakże
pewną niespójność dowcipów partyjno-państwowego kabaretu Ann-
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no Domini 2020. Jakże bowiem
brać udział w wyborczym spektaklu z udziałem wielomilionowej
trupy aktorskiej, skoro dzisiejsze
zbiórki dozwolone są co najwyżej w
formule: odlicz do dwóch! Chyba że
w tym szaleństwie jest metoda i
słowo „trupy” należy przyjmować
jako mianownik liczby mnogiej.
W takim rozumieniu dowcip Nowogrodzkiego może wydać się tym
przedniejszy i pozwala nareszcie
zrozumieć, co znaczy zwrot
„umrzeć ze śmiechu”.
ymczasem na estradzie pokazują się kolejne talenty
kabaretowe, wśród których
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objawił się nieoczekiwanie prezes
Narodowego Banku Polskiego. On
akurat przypomniał mi pewną
wieśniaczkę ze Złotokłosu, której
swego czasu zaproponowałem całkiem godziwą sumę, jeśliby ta dama zechciała sprzedać mi swoją
nieruchomość. Babina aż zaniemówiła z wrażenia, usłyszawszy
jaka to kwota, ale po krótkim namyśle jęknęła: – A dyć panocku, co
ja bede z tymi piniędzami robić?
Podobnie zarysował stan zasobów
NBP pan prezes, który już jakiś
czas temu udowodnił – że jak owa
babina – też już nie wie, co zrobić
z tym nadmiarem pieniędzy, więc
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Warszawa pamięta o bezdomnych

Warszawa rozszerza i modyfikuje
pomoc dla osób w kryzysie bezdomności. Mobilny Punkt Poradnictwa –
autobus z pomocą dla bezdomnych
– już rozwoził paczki żywnościowe.
Apelujemy o przekazywanie żywności organizacjom pomagającym
osobom bezdomnym.
Warszawski system pomocy osobom bezdomnym działa także w czasie epidemii koronawirusa. Wprowadzone zostały dodatkowe zalecenia epidemiologiczne zmniejszające ryzyko zachorowania na COVID-19.
Dotyczą one funkcjonowania schronisk, noclegowni, łaźni i jadłodajni.
– Noclegownie i schroniska działają. Nie
możemy zostawić bezdomnych i osób w

najtrudniejszej sytuacji w przestrzeni publicznej samym sobie. Zmieniamy natomiast sposób działania. Najważniejsze jest
ograniczenie ryzyka zarażenia oraz zapewnienie bezdomnym żywności. Np. Mobilny Punkt Poradnictwa stał się objazdowym
punktem wydawania paczek żywnościowych – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent
Warszawy.
Mobilny Punkt Poradnictwa – autobus,
który jeździ ulicami Warszawy po trasach
najbardziej uczęszczanych przez bezdomnych – zmienia formułę działania. Przy
wsparciu Banku Żywności SOS i Fundacji
Kapucyńskiej im. bł. Aniceta Koplińskiego
autobus stał się mobilnym punktem odbioru paczek żywnościowych dla bezdomnych.
Prowadzą go na zlecenie miasta i przy
wsparciu ZTM i Miejskich Zakładów Autobusowych, organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, Fortior-Fundacja Dla Wielu i Mokotowskie Hospicjum
Świętego Krzyża.
Osoby w potrzebie mogą codziennie odebrać paczki w czterech lokalizacjach: przystanek Dworzec Wschodni 09 (od ul. Kijowskiej), przystanek Pl. Zawiszy 10, przystanek
Nowolipki 01 i przystanek Park Traugutta
02. Więcej informacji na profilu FB Mobilnego Punktu poradnictwa (www.facebook.com/autobusmpp) oraz na ww. przystankach autobusowych.
Jadłodajnie dla bezdomnych działają tak,
by zmniejszyć ryzyko epidemiologiczne. Jadłodajnia Caritas przy ul. Żytniej zamiast
posiłków wydaje suchy prowiant, podobnie
jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri przy ul.
Sapieżyńskiej oraz jadłodajnia Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Miodowej. Caritas przy ul. Grochowskiej wydaje ciepłe posiłki i wpuszcza osoby małymi grupami. Podobnie jadłodajnia Alter Ego przy ul. Wiślanej. Bezdomni mają jednak mniejszy dostęp

do żywności, bo zamknięte są punkty gastronomiczne, galerie i sklepy, które wcześniej im pomagały.
- Naturalną konsekwencją wydaje się
stworzenie alternatywnego sposobu dystrybucji żywności i potrzebnych środków higieniczno-czystościowych pierwszej potrzeby – mówi Kamila Suchenek-Maksiak, przewodnicząca Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności. – Pracownicy
organizacji pozarządowych podjęli dodatkowe działania w obliczu dramatu tych osób,
które z dnia na dzień zostały odcięte od
wsparcia. Organizacje zmieniły zakres swojej działalności, dostosowując ją do bieżących
potrzeb i bardzo dynamicznie zmieniającej
się rzeczywistości. Jako sektor pozarządowy
ufamy i wierzymy, że tylko wspólne działania, zjednoczenie i solidarność pozwolą nam
na niesienie pomocy osobom bezdomnym.
Organizacje pozarządowe pomagające
osobom w kryzysie bezdomności apelują o
przekazywanie prowiantu, który można
włożyć do paczek (np. konserwy, chleb czy
inne produkty nadające się do spożycia bez
obróbki termicznej). Ofiarodawców prosimy
o kontakt ze Stowarzyszeniem Pomocy i Interwencji Społecznej na adres mailowy:
acacko@spiis.pl. Do organizacji mogą się
zgłaszać również osoby, które chciałyby być
wolontariuszami w Mobilnym Punkcie Poradnictwa.
– Dziękuję całej społeczności warszawskiej – organizacjom pozarządowym, instytucjom, służbom, osobom prywatnym i firmom, które niosą tę niezwykle cenną pomoc. W obliczu tak trudnej sytuacji, w jakiej
się znaleźliśmy, wsparcia potrzebują obecnie
wszystkie organizacje działające na rzecz
osób w kryzysie bezdomności. Zachęcam
do kontaktu zarówno z inicjatywą Mobilnego Punktu Poradnictwa, jak również z organizacjami działającymi na terenie m.st.
Warszawy – mówi Rafał Trzaskowski, prezyRK
dent stolicy.

Nie rezygnuj z wymiany „kopciucha”

W związku ze zmianami w
funkcjonowaniu urzędów,
Warszawa wprowadza
możliwość zdalnego składania wniosków o udzielenie dotacji na wymianę kotłów, palenisk na paliwo
stałe albo olej opałowy.
Nabór wniosków na wymianę „kopciuchów” jest otwarty
mimo ograniczeń w pracy urzędu m.st. Warszawy i urzędów
dzielnic. Obecnie wniosek można przesłać do miejskiego Biura
Ochrony Powietrza i Polityki

Klimatycznej (BOPiPK) na trzy
sposoby:
– mailowo – wypełniony formularz należy zeskanować i
przesłać na adres sekretariat.bopipk@um.warszawa.pl,
– telefonicznie – zadzwoń na
numer 22 325 96 06. Dyżurujący specjaliści w godz. 8.00-16.00
odpowiedzą na pytania i wypełnią papierowy wniosek na podstawie danych, które zostaną podyktowane. Wniosek będzie
można uzupełnić i podpisać w
późniejszym terminie,

– korespondencyjnie – można przesłać wypełniony wniosek
w wersji papierowej na adres:
Urząd m.st. Warszawa, Biro
Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, ul. Kredytowa 3, 00056 Warszawa.
Ewentualne braki w przesłanym wniosku nie powodują jego odrzucenia. Wszystkie wątpliwości zostaną wyjaśnione telefonicznie lub mailowo, a brakujące dane i oryginalne podpisy
uzupełnione przed rozpoczęciem
inwestycji, podczas spotkania z

przedstawicielami urzędu. Wnioski będą przyjmowane w trybie
zdalnym aż do odwołania.
Warszawiacy mogą otrzymać
dotację na wymianę tzw. kopciucha na instalację pompy ciepła, instalację ogrzewania elektrycznego, pieców gazowych, jak
również przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej.
Dodatkowo mieszkańcy, którzy zdecydują się na likwidację
kopciucha mogą również otrzymać środki na odnawialne źródła energii, tj. kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne czy
turbiny wiatrowe, współpracujące z nowym ekologicznym źródłem ogrzewania. Dofinansowanie pokrywa także wykonanie
lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji
ciepłej wody użytkowej.
Najbardziej atrakcyjne kwoty
dotacji przewidziane są dla wniosków złożonych w 2020 r. – dofinansowanie może pokryć aż do
100% kosztów inwestycji. Później, w 2021 r. wysokość dotacji
będzie zmniejszona do 90% kosztów inwestycji, a w roku 2022 –
do 70%.Dokumenty przyjmowane są przez cały rok (do 31 grudnia 2022 r.). Formularz dotacji i
więcej informacji o miejskim programie znajdują się na stronie zielona.um.warszawa.pl.

Podczas epidemii
nadal potrzebna krew!
W najbliższą sobotę, 28 marca, w godz. 9.00 – 14.00 na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbędzie się kolejna
akcja poboru krwi zorganizowana przez Klub HDK Krewki
Ursynów.
Stan epidemii nie powoduje zatrzymania wszystkiego co
dzieje się wokół nas. Operacje w dalszym ciągu muszą się odbywać, dlatego szczególnie teraz potrzebna jest krew. Ekipa
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Warszawie dołoży wszelkich starań, aby oddanie krwi było
bezpieczne. Ze względu na stan epidemii wstrzymane zostają działania dodatkowe (zbiórka plastikowych nakrętek, zapisy do bazy potencjalnych dawców szpiku, koncerty towarzyszące). Zadbajmy wspólnie o dostępność krwi, ponieważ nigdy nie wiadomo czy jutro, za tydzień albo za rok sami nie będziemy jej potrzebować
Prosimy nie przychodźcie: z osobami towarzyszącymi,- jeżeli niedawno wróciliście z zagranicy, jeżeli macie objawy infekcji,
jeżeli mieliście styczność z osobami, u których potwierdzono
zarażenie.

Ruszyły zapisy
na dyżury wakacyjne
Urząd Dzielnicy Ursynów informuje, że zgodnie z harmonogramem do 7 kwietnia do godz. 24:00 pod adresem
https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl włączono dla rodziców
możliwość wprowadzania wniosków na dyżur wakacyjny.
Hasła były już przekazywane mailem. Jeżeli ktoś nie otrzymał
hasła prosimy o kontakt z dyrektorem placówki, do której
uczęszcza dziecko.
-Rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w
elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola lub szkoły” – podkreślają urzędnicy.

Zajęcia aerobiku on-line
W trosce o zdrowie i sprawność, w tak trudnym dla wszystkich
czasie, Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji uruchamia od
najbliższego piątku (27.03) zajęcia aerobiku on-line. Treningi fitness będą transmitowane „na żywo” na facebook UCSiR.
Zajęcia poprowadzą Katarzyna Seferyńska i Klaudia Krupa:
poniedziałki godz. 19.00: Full Body Workout – Katatrzyna
Seferyńska
środy godz. 19.00: – TBC – Klaudia Krupa
piątki godz. 19.00: płaski brzuch + stretching – Katarzyna Seferyńska.

Zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
kończące się w kwietniu
Ważna Informacja dla przedsiębiorców, którym data ważności posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
upływa w kwietniu 2020 roku. Zgodnie z procedurą obowiązującą w czasie trwania epidemii koronawirusa, mogą Państwo złożyć wniosek o wydłużenie max do dnia 4 września 2020 r. posiadanych zezwoleń za pośrednictwem poczty jak również drogą elektroniczną: ePUAP i profil zaufany.

Wszystkie wydarzenia
odwołane do końca marca
W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym koronawirusem i wprowadzonym przez rząd stanem zagrożenia
epidemicznego, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców dzielnicy, Urząd Dzielnicy Ursynów podjął decyzję o odwołaniu kolejnych zaplanowanych wydarzeń organizowanych przez
urząd i jednostki mu podległe - do 31 marca 2020 roku. Odwołana została także pierwsza zaplanowana w tym roku garażówka, organizowana przez Urząd Dzielnicy, która miała się odbyć
29 marca.
-Urząd będzie na bieżąco monitorował sytuację i informował
o ewentualnych nowych terminach tych wydarzeń – wskazują
ursynowscy urzędnicy.
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Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
dla dziecka na czas opieki

Walka z wirusem
COVID-19...

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-1
19
żłobka – klubu dziecięcego -–– przedszkola – szkoły?
– Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
– na czas opieki opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
– są objęci ubezpieczeniem chorobowym.
Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?
– Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14
dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na
opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.
Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla
rodziców?
– Dzieci poniżej 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie
dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.
Przykład:
Mama wystąpiła o zasiłek opiekuńczy od 16 marca 2020 r. w
związku z zamknięciem szkoły. Jej córka urodziła się 22 marca
2012 r. Zasiłek opiekuńczy przysługuje jej od 16 do 21 marca
2020 r.
Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
– Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór
oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS
www.zus.pl
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.
Jak wypełnić w oświadczeniu okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ?
– Możesz podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć
z tego okresu dni, w których nie byłeś zobowiązany pracować, np.
sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę.
Kogo powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?
– Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.
Kiedy powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?
– W dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata.
Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?
– Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.
Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od
liczby dzieci wymagających opieki.
Kto finansuje zasiłek?
– Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany),
wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.
Infolinia ZUS – jaki numer?
– Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii
ZUS.
Numer: 22 560 16 00.
Wydzielimy dwie dedykowane linie:
! „ulgi i umorzenia dla płatników składek: gdzie będą mogli
uzyskać informacje m. in. dotyczące ulg w spłacie należności,
umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,
! „koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla
opiekunów oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w
tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.
Wzór oświadczenia o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku
epidemią koronawirusa do pobrania na stronie internetowej ZUS.
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Pandemia koronawirusa rozwija się w niebywałym tempie

Skąd się zaraza wzięła?
Informacje o nowych zachorowaniach i przypadkach
śmiertelnych epidemii COVID-19 stały się czołowymi
pozycjami w codziennych serwisach informacyjnych.
Gdy 4 marca pierwszy przypadek pojawił się w Polsce,
we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech – epidemia rozwijała się już bardzo dynamicznie, zaś w Chinach miała
przebieg katastrofalny. Faktyczna świadomość społeczeństwa możliwością zagrożenia dla Polski była
znikoma.

Bogusław Lasocki

COVID-19
przyszedł nagle
Choroba pojawiła się w listopadzie 2019 roku w Chinach i
początkowo w Europie nie wywołała większych emocji. Ostatecznie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przetoczyło się wiele spektakularnych epidemii, takich jak Ebola, SARS, MERS, ale
w zasadzie nie zagrażając krajom rozwiniętym, przestały być
przedmiotem publicznego zainteresowania. Również AIDS, po
latach paniki i dziesiątkach milionów ofiar śmiertelnych, dzięki wynalezieniu skutecznych terapii i profilaktyki, z choroby
śmiertelnej stał się chorobą przewlekłą, nie wywołuje już wielkiego niepokoju. Informacje
chińskiego lekarza Li Wenlianga,
który w końcu grudnia 2019 roku jako jeden z pierwszych
ostrzegał przed koronawirusem
i reperkusje, jakie go spotkały,
były traktowane raczej jako ciekawostka, niż zwiastun faktycznego zagrożenia.
Jednakże z początkiem roku
sytuacja gwałtownie zaczęła się
zmieniać, gdy władze chińskie
nie mogły już ukrywać rozwoju
i nasilenia epidemii. Dynamika
zachorowań zaczęła gwałtownie rosnąć. O ile 22 styczna 2020
roku władze chińskie wykazały
niespełna 600 przypadków zachorowań, po trzech dniach
ujawniono blisko 2000 chorych,
po kolejnych trzech dniach już
6000 chorych, zaś 3 lutego wykazano ponad 20.000 chorych.
Zaczęły również pojawiać się zachorowania w Europie – we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech,
Francji.
Pomimo niepokojących symptomów, przebieg choroby oceniano jako podobny do zwykłej
grypy, jeszcze w styczniu - lutym, nie spodziewając się wielkich zagrożeń i komplikacji.

Część specjalistów zwracała
uwagę, że w Polsce w 2019 roku
zachorowało na grypę znacznie
więcej ludzi niż wynosi liczba
wszystkich zakażonych koronawirusem na świecie. Wyrażali
nadzieję, że nawet jeśli będzie
wysoki odsetek zakażonych, to
większość osób przechoruje to
tak jak grypę. Wskazywali, że z
obserwacji klinicznych docierają sygnały, iż przebieg zakażenia COVID-19 jest zazwyczaj nawet łagodniejszy niż w przypadku grypy, o czy świadczy brak
objawów nieżytowych, choćby
kataru. Głosząc takie optymistyczne oceny, nie wzięto jednak
pod uwagę specyfiki wirusa
SARS-CoV-2 wywołującego epidemię COVID-19 – jeszcze w
pełni nie rozpoznanej. Większej
zaraźliwości, częstszych i bardziej masowo niż w przypadku
grypy występujących groźnych
skutków ubocznych, długiego
utajonego przebiegu przy pełnej
od początku zaraźliwości, czy
wreszcie często występującego
przebiegu bezobjawowego jednak z towarzyszącą zaraźliwością. To wszystko powodowało,
że początkowy przyrost liczby
chorych był stosunkowo powolny, przyjmując po kilkunastu
dniach niezwykle gwałtowny
dzienny wzrost zachorowań, sięgający 10 - 20 procent. Nie doceniono zjadliwości i konsekwencji utajonego atakowania przez
wirus SARS-CoV-2, jeszcze
przed ujawnieniem się objawów
chorobowych.

Skąd się wziął
COVID-19
Chorowaliśmy, chorujemy i
raczej zawsze będziemy chorować, ponieważ nasz świat jest
tak skonstruowany. Prawie każde rozmnażanie, będące skutkiem połączenia się dwóch komórek czy analogicznych struktur jednostkowych, powoduje
powstawanie nowej struktury,
zazwyczaj posiadającej dodatkowe cechy, których nie posiadały komórki „rodzicielskie”.
Mechanizm ten istnieje dlatego,
by zapewnić rozwój, możliwość
selekcji nowych jednostek i przystosowywanie się do zmieniających się warunków zewnętrznych. Powstałe twory – w drodze

dalszego mnożenia się i selekcji
– mogą przybierać postacie o innych, nowych właściwościach,
stając się mutantami. Posiadają
wiele cech, lub nawet większość,
wywodzących się ze struktur rodzicielskich, jednak modyfikacje mogą spowodować zdecydowanie różne interakcje z otoczeniem i zmienić system dalszego
rozmnażania się (komórki) czy
namnażania (wirusy).
Czym są wirusy? To niewielkie cząstki o wielkości dziesięcio- , stutysięcznej części milimetra, lub nawet mniejsze, składające się z jednego z dwóch
kwasów nukleinowych RNA lub
DNA oraz otaczającej osłony
białkowej, czasem z pomocniczymi strukturami, np. wypustkami (jak nasz koronawirus) ułatwiającymi „przyklejenie się” do
podłoża. Są niezdolne do samodzielnego powielania się, nie posiadają własnego metabolizmu i

zmów obronnych. Stąd pojawiają się sytuacje nieprzewidywalne, w szczególności “nowe” choroby – podobne do wcześniejszych, ale trudniejsze w leczeniu i opanowaniu rozwoju.
Wirusy istniały zawsze (z
punktu widzenia współczesnych
ludzi) i skąd się wzięły, tak dokładnie i na pewno nie wiadomo. Nie bez powodu pojawiły
się i są coraz bardziej popularne
rozważania, czy ludzkość nie jest
przedmiotem eksperymentów
symulacyjnych, dokonywanych
przez kogoś, po coś. Ale to już
inny wątek.
Analogicznie wygląda sytuacja z wirusem SARS-CoV-2 odpowiedzialnym za epidemię COVID-19. Pojawił się w końcu 2019
roku gdzieś w Azji, ale jak długo,
gdzie i w jakich warunkach mutował, tego również dokładnie
nie wiadomo. Pomijając “teorie
spiskowe”, mające jednak jakieś

są całkowicie zależne od komórek przez siebie zainfekowanych.
Mechanizm namnażania wirusów – w uproszczeniu – polega
na wykorzystaniu mechanizmu
komórkowego do produkcji wirusowych białek i kwasu nukleinowego, i następnie uwolnieniu cząstek wirusowych z komórki gospodarza. Komórka żywicielska może ulec wówczas
zniszczeniu (co prowadzi do
martwicy tkanek), może istnieć
dalej umożliwiając długotrwałe
namnażanie się wirusa (zakażenie przewlekłe). Jeśli genom wirusa pozostaje w komórce, ale
nie mnoży się, mamy do czynienia z zakażeniem utajonym. Czasem wirus może replikować się z
wadami, uniemożliwiającymi jego dalsze namnażanie – wtedy
infekcja się nie rozwija.
Hasłowo opisane mechanizmy funkcjonują w zależności
od wielu czynników zewnętrznych, w tym właściwości infekowanych komórek i ich mechani-

znamiona prawdopodobieństwa, rzuca się w oczy podobieństwo w ok. 80 procentach jego
genomu (kodu genetycznego)
do twórcy wcześniejszej epidemii SARS. Wśród hipotez przyjmuje się za najbardziej prawdopodobne zmutowanie wirusa
SARS z udziałem nietoperzy, z
których już nowa odmiana nazwana SARS-CoV-2 została przeniesiona na ludzi na targu w
chińskim Wuhan.

Bliski znajomy
„hiszpanki”
COVID-19 to nie grypa, więc
nie kuzyn, ale jednak dobry znajomy. Obydwie pandemie spowodowały wirusy, choć należące do różnych rodzin. COVID19 powodują koronawirusy, odpowiedzialne również za SARS,
MERS, ale również za łagodne
infekcje dróg oddechowych i
przeziębienia. Hiszpanka, jak i
inne odmiany grypy powodujące ostre infekcje dróg oddecho-

wych, została wywołana przez
ortomyksowirusy. Występują
jednak pewne podobieństwa,
jakby istniała jakaś specyficzna
logika podczas ich powstawania. Obydwa wirusy oddziałują
na drogi oddechowe. Charakteryzują się wysoką zaraźliwością
i śmiertelnością. Jednak wywołują różne skutki dodatkowe.
Hiszpanka najagresywniej atakowała ludzi młodych i w średnim wieku. Covid-19 jest najgroźniejszy dla osób starszych
oraz sporadycznie młodszych,
ale również z osłabionym systemem immunologicznym organizmu. Natomiast jego powinowactwo do układu oddechowego, zwłaszcza płuc, jest przedmiotem wielkiego niepokoju.
Prawie każde cięższe przechorowanie COVID-19 pozostawia jakiś ślad w płucach w postaci
mniejszego lub większego
zwłóknienia. To bardzo groźny
stan, który zaniedbany może
prowadzić w konsekwencji do
schorzeń niezwykle trudnych
do leczenia, takich jak POChP
(przewlekła obturacyjna choroba płuc) – przyczyniającej się do
niewydolności płuc i zagrażająca życiu.
Wspólną cechą obu chorób
jest wielka zaraźliwość. Przenosząc się głównie drogą kropelkową – podczas kichnięcia, ale
nawet delikatnego zakasłania,
wirusy w sposób niezauważalny mogą przeniknąć do dróg oddechowych. Każdy bliższy kontakt z chorą osobą może skutkować zainfekowaniem organizmu. W przypadku hiszpanki
choroba rozwijała się błyskawicznie. Osoba zdrowa jeszcze
podczas śniadania, po południu
mogła być już niezdolna do jakiejkolwiek aktywności czy nieprzytomna.
COVID-19 jest złośliwy inaczej. Przebieg ciężki lub zagrażający życiu obserwuje się dotychczas u ok. 20 procent chorych. Natomiast pozostałe osoby z dodatnim wynikiem testów chorują w sposób łagodny,
z możliwością leczenia i kwarantanny domowej, lub nawet
bezobjawowo. Również początek choroby w ciągu pierwszych kilku dni może przebiegać bez widocznych, niepokojących objawów. Jednak nawet
w tej fazie chory jest bardzo
groźny dla otoczenia, gdyż w
sposób niedostrzegalny może
zainfekować stojącą obok osobę, która całkowicie nieświadoma już wkrótce może generować kolejne sieci infekcyjne.
Stąd też wynika bezwzględna
konieczność unikania bliskości

jakichkolwiek osób innych niż
domownicy. Dziesiątki milionów śmiertelnych ofiar hiszpanki były w dużej mierze konsekwencją bezpośrednich kontaktów osobistych – niestety
bez możliwości uniknięcia w
okresie wojennym – przemieszczeń dużych grup chorujących
żołnierzy pomiędzy kontynentami i krajami .

Nie bagatelizować
zagrożenia
Pojawiają się głosy, na szczęście nieliczne, o przejaskrawieniu zagrożenia wirusem COVID19, ponieważ trwające od jesieni 2019 roku kolejne sezonowe
nasilenie zachorowań na grypę
(dane z okresu od 1 września
2019 do 7 marca 2020) spowodowało ponad 3 mln zachorowań, hospitalizowano ok. 12 tysięcy osób, zmarły 43 osoby. Jednak jest to rozumowanie błędne. Pomijając milionowe liczby
zachorowań na grypę sezonową, spośród których większość
miała przebieg łagodny lub niezagrażający życiu, wystarczy
liczbę hospitalizowanych i przypadków śmiertelnych zestawić
z liczbami chorujących na COVID-19, choćby tylko we Włoszech, Hiszpanii, Francji. Poza
tym obecnie na prawie wszystkie
odmiany grypy sezonowej posiadamy skuteczne szczepionki.
A w przypadku koronowirusów
nie mamy niczego o pełnej skuteczności. Nie ma szczepionek,
leków pierwszego rzutu. Chlorochina i preparaty pochodne łagodzą objawy ale nie zabezpieczają przed chorobą, tak jak i leki
przeciwwirusowe.
Obecnie największym problemem (pomijam sprawy proceduralne, organizacyjne, logistyczne i inne będące w kompetencjach zarządzających służbą zdrowia i władz, w tym również “dłubanie” polityków) jest
zaraźliwość i dyscyplina unikania bliskości osób spoza zamieszkującej wspólnie rodziny.
Do sklepu i gdzieś tam - trzeba
pójść. Na spacer z psem, i z sobą też - dla zdrowia psychicznego. Rozsądnie pobiegać, pojeździć na rowerze w lesie, unikając jakichkolwiek skupisk czy
bliskości
kogokolwiek.
Owszem, losowo może trafić się
jakiś nosiciel w sklepie czy zawieszona chmurka wirusów w
aptece przez poprzedniego
klienta. Ale poza tym, w naszych rękach jest większość nitek zapewniających bezpieczeństwo. Zapobiegać, zapobiegać,
zapobiegać. To zawsze było metodą najskuteczniejszą.
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20 maja wchodzi zakaz handlu papierosami mentolowymi

Mięta na cenzurowanym...
W latach 80 Polacy palili najwięcej papierosów na świecie. Kiedy
na Zachodzie zaczynała się moda na niepalenie, pogrążona w
stanie wojennym i niedostatku
dóbr codziennych cała Polska
paliła na potęgę. Statystycznie
dorosła osoba wypalała ponad
3,6 tys. papierosów rocznie, a
każdego roku wypalano aż 104
mld sztuk papierosów.
Dziś ok. 70 tys. ówczesnych palaczy
umiera rocznie na raka płuca czy inne
choroby mające związek z paleniem.
Chorują też ludzie młodsi, którzy jako
dzieci wychowywali się w zadymionych
przez rodziców, małych mieszkaniach,
bierni palacze z tamtego okresu. Pierwsze kampanie antynikotynowe z lat
osiemdziesiątych, inicjowane przez lekarza, prof. Witolda Zatońskiego, były
nagradzane za granicą, ale w kraju odnosiły niewielki skutek.

Lek czy zło

od 1994 roku, kiedy wprowadzono
pierwsze ostrzeżenia tej treści na paczkach papierosów. Od 2010 roku obowiązuje zakaz palenia w budynkach i
miejscach publicznych. Pomimo mody
na niepalenie, która przyszła też do Polski, codziennie po papierosa sięga 8
mln osób w naszym kraju. 20% z nich
nigdy nie rzuci palenia, twierdzą lekarze, uzasadniając swoją diagnozę silnym uzależnieniem organizmu od nikotyny i szczególnymi predyspozycjami
niektórych osób do ulegania uzależnieniu. Nie zniechęci ich ani wyższa akcyza na papierosy, które od stycznia 2020
z tego powodu podrożały o ok. 20%,
ani żadne zakazy.

Co najbardziej szkodzi
Dym papierosowy zawiera prawie 5
tys. szkodliwych substancji smolistych,
które są główną przyczyną chorób nowotworowych. Pierwotnie sądzono, że
palaczy uchroni od nich filtr celulozowy,
który pojawił się w masowej produkcji
w latach 40. ubiegłego stulecia. Okazało się, że to złudzenie. Szkodliwe substancje przenikają przez filtry bez specjalnego oporu. Dziś ekolodzy nie pozostawiają na filtrach suchej nitki, twierdząc, że rozkładają się ponad 10 lat, a
miliardy niedopałków zaśmiecają nie
tylko chodniki i ulice miast, ale całą planetę. Apeluje się więc do producentów
o wycofanie papierosów z filtrem.
Na razie Unia Europejska postawiła
warunek wycofania każdego wyrobu
tytoniowego, który swoim smakiem
miałby uprzyjemniać samo palenie. Dlatego po 20 maja 2020 roku nie kupimy
w Polsce żadnego papierosa mentolowego, ani też papierosa z kapsułką smakową. Chyba że będzie to wyrób z kontrabandy.

Przewrotna jest historia tytoniu na
naszym kontynencie. Kiedy pojawił się
tu na sprawą Krzysztofa Kolumba, przez
kilkaset lat był uważany za lekarstwo, a
jego dym miał nawet chronić od zachorowania na cholerę. Był też zwalczany,
najczęściej przez dyktatorów, którzy
potrafili wykorzystać każdą okazję, by
zastraszyć poddanych. Może dlatego
rosyjski car nałogowym palaczom za
karę obcinał nosy, a turecki sułtan rozcinał im wargi. Hitler też zakazał palenia. Kiedy w latach 30. XX wieku lekarze po raz pierwszy zwrócili uwagę, że
palenie szkodzi zdrowiu, stawało się
ono modne wśród artystów, aktorów,
intelektualistów i kobiet, które paląc,
demonstrowały swoją niezależność. Papierosy były walutą w czasie wojny, lekiem na ból zębów, sposobem na depreKontrabanda
sję i symbolem upragnionej wolności
Przemyt papierosów do Polski ma
dla więźniów i żołnierzy.
O tym, że „palenie zabija”, wie w na- długą tradycję. Swego czasu istniał naszym kraju każdy palacz przynajmniej wet zawód „mrówki”, czyli drobnego

przemytnika, który przejściem granicznym dla pieszych przenosi papierosy w
dozwolonej ilości przekraczając granicę
w tę i z powrotem nawet po kilkadziesiąt
razy dziennie. Policja co jakiś czas zatrzymuje większe transporty przemycanych papierosów zza wschodniej granicy. Na Białorusi i Ukrainie nadal będzie
wolno handlować papierosami mentolowymi i trudno uwierzyć, że straży granicznej i celnikom uda się w pełni
uszczelnić ten kanał przerzutowy.
Z pewnością reaktywują się też nielegalne wytwórnie papierosów w kraju.
Bardzo sprawne akcje policji, jak te
ostatnie z Gorzowa, Grójca czy Wałcza,
nie uchronią całkowicie nałogowych
palaczy od zakupu trefnego towaru z
kontrabandy, którego skład i jakość najczęściej pozostawiają wiele do życzenia. W nielegalnie produkowanych papierosach stwierdzano już smary, oleje,
szczątki organiczne.

Szukanie alternatywy
Kilkanaście lat temu pojawiły się tzw.
e-papierosy. Skutki zdrowotne e-papierosów nie są jeszcze w pełni znane,
ale już wiadomo, że jeśli są wyprodukowane w sposób zgodny z normami, zawierają mniej substancji szkodliwych
niż papierosy tradycyjne.
Producenci tytoniu szukają też innych, mniej szkodliwych od papierosów alternatyw, przeznaczonych dla
osób uzależnionych, które chcą ograniczyć ryzyko zachorowania albo po
prostu nie są w stanie rzucić palenia.
Produkty o obniżonej szkodliwości to
nadzieja na walkę z epidemią chorób
odtytoniowych – uważa Scott Gottlieb,
były szef amerykańskiej Food and Drug
Administration (FDA). Ta restrykcyjna
zazwyczaj organizacja dopuściła do użytku m. in. tak zwane podgrzewacze tytoniu, które podgrzewają go bez spalani. To

pozwala oczyścić tytoń ze zdecydowanej
większości szkodliwych substancji. Palacz zaciąga się wówczas niemal czystą
nikotyną bez zapachu i bez dymu (efekt
dymu pochodzi wyłącznie z pary wodnej). Wyroby takie (np. IQOS) są oferowane w Polsce jako zamiennik tradycyjnych papierosów. Po 20 maja będzie to
jedyny legalny mentolowy wyrób tytoniowy, bowiem zakaz nie obejmuje podgrzewczy tytoniu i e-papierosów
Styl palacza uległ radykalnej zmianie
kulturowej na naszych oczach. Przestrzeń publiczna jest dziś wolna od dymu. Kampanie edukacyjne zachęcają
do rzucenia palenia w trosce o zdrowie. Palenie stało się passé.
By je rzucić, warto wykorzystać każdą okazję – choćby podwyżki cen papierosów czy restrykcje w handlu. Kto nie
jest w stanie od razu uwolnić się od nałogu, lepiej żeby wybierał mniej szkodliwe alternatywy.

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorców

Nie pozwolę ci się zamknąć!
Chcesz pomóc sklepom,
warsztatom, zakładom,
pracowniom w twojej okolicy? Martwisz się, że nie
będą w stanie przetrwać
kwarantanny? Dołącz do
kampanii „Nie pozwolę ci
się zamknąć”.
– Macie swojego ulubionego
fryzjera, ukochaną kosmetyczkę, gdzie chodzicie od lat?
Świetną kawiarnię czy restaurację pod domem albo cukiernię?
Decyzją rządu, wszystkie te
miejsca ze względu na zagrożenie koronawirusem są teraz
zamknięte, a ich właściciele
mierzą się z dużo niższymi obrotami. Jako miasto uruchomiliśmy specjalny program wsparcia, a Krajowa Izba Gospodarcza ruszyła właśnie z akcją,
dzięki której każdy z nas może
pomóc lokalnym przedsiębiorcom i rzemieślnikom przetrwać
ten trudny okres – mówi Michał
Olszewski, wiceprezydent m.
st. Warszawy.
Obecny kryzys wywołany
przez koronawirusa uderzy w
pierwszej kolejności w najmniejszych przedsiębiorców. Grozi im
zamknięcie zakładów i redukcja
etatów. Właśnie teraz kluczowe
jest solidarnościowe działanie.
Możesz dołączyć do akcji przekazując wybranym przez siebie zakładom zaliczkę na poczet przyszłej usługi oraz zachęcając znajomych do udziału w akcji w mediach społecznościowych.

W ramach akcji „Nie pozwolę
ci się zamknąć” wystarczy przekazać właścicielowi swojego ulubionego salonu fryzjerskiego, kawiarni czy pizzerii itp. wsparcie
finansowe w postaci zaliczki.
Wpłacona dziś kwota pomoże
mu pokryć bieżące koszty działalności, natomiast realizacja
usługi nastąpi, gdy stan epidemii zostanie oficjalnie zniesiony
i przywrócone zostanie pełne
funkcjonowanie punktów usługowo-handlowych.
– Mikroprzedsiębiorcy to
ogólne określenie pewnej grupy społecznej na rynku pracy.
Ale to przecież również bardzo
konkretna – dla każdego z nas
– pani fryzjerka, która od lat
dba o nasze włosy, ulubiona
osiedlowa cukiernia, gdzie
wpadamy po ciastka do kawy,
szewc, który od lat naprawia
nam nasze buty. Kropla drąży
skałę. Jeśli każdy z nas wesprze
choćby jeden taki zakład czy
punkt gastronomiczny, to mamy szansę zrobić coś ważnego
i uratować niejeden zakład
przed zamknięciem – mówi
Ewa Janus-Khouri, p.o. Dyrektora Biura Komunikacji Krajowej Izby Gospodarczej, inicjatora kampanii.
Jak można pomóc mikroprzedsiębiorcom?
1. Skontaktuj się z mikroprzedsiębiorcą, którego chcesz
wesprzeć (mail/telefon/ media
społecznościowe).

2. Określ, za jaką usługę/towar chcesz zapłacić.
3. Ustal, jak możesz przekazać zaliczkę (przelew, płatność
kartą, gotówka).
4. Ustal indywidualnie z
przedsiębiorcą, kiedy możesz
otrzymać usługę/towar.
5. Wpłata zaliczki jest dokumentowana fakturą lub – gdy
zaliczkę wpłaca osoba fizyczna
nieprowadząca działalności gospodarczej – paragonem z kasy
fiskalnej. Niektórzy podatnicy,
w tym najmniejsi przedsiębiorcy nie muszą posiadać kasy.
Ustal indywidualnie, w jaki sposób otrzymasz potwierdzenie
zapłaty.
Warto pamiętać, że:
1. Przyjęcie zaliczki to umowa
gwarantująca, że w przyszłości
otrzymasz usługę/towar. Zarówno Ty, jak i sprzedający możecie
się z niej wycofać. Wtedy zaliczka powinna być zwrócona.
2. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, roszczenie o rozliczenie zaliczki wygasa z upływem 6 lat od dnia wpłaty (konsumenci). W przypadku umowy
zawartej z przedsiębiorcą – 3 lat.
Cała akcja opiera się na wzajemnym zaufaniu i kontakcie
klienta i mikroprzedsiębiorcy.
Krajowa Izba Gospodarcza (KIG)
nie pośredniczy w tej relacji.
Mikroprzedsiębiorców można także wesprzeć, działając w
mediach społecznościowych.
Wystarczy na swoim profilu udo-

stępnić grafiki akcji, przygotowane przez KIG, i rozpowszechnić je wśród swoich znajomych.
Warto też wrzucać własne zdjęcia, pochwalić się udzielonym
wsparciem i zachęcać do tego
znajomych.
„Nie pozwolę ci się zamknąć” to
ogólnopolska kampania Krajowej
Izby Gospodarczej realizowana w
ramach projektu KIG #SolidarnizBinzesem. Jej celem jest popularyzacja idei finansowego wsparcia mikro- i małych przedsiębiorstw, którym grozi upadłość.
Projekt Krajowej Izby Gospodarczej #SolidarnizBiznesem
jest odpowiedzią na trudną i bezprecedensową sytuację gospodarczą związaną ze stanem epidemicznym w Polsce. W ramach
projektu realizowane są działania skierowane do przedsiębiorców, izb gospodarczych oraz szeroko zakrojona aktywność doradcza i merytoryczna.
Na stronie www.kig.pl, można
zapoznać się z informacjami o
akcji, pobrać materiały graficzne
oraz dowiedzieć się, jak możemy
wziąć udział w akcji jako klienci.
Z kolei przedsiębiorcy znajdą tu
gotowe propozycje regulaminu
akcji oraz materiały do pobrania (plakat, zdjęcia na media
społecznościowe), tak aby z powodzeniem mogli włączyć się
do akcji. Materiały można także
udostępniać bezpośrednio z profili KIG na Facebooku, Twitterze
i LinkedIn.
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Efektowna zabudowa w marcu 2020 roku

Ważne decyzje dla mieszkańców stolicy

Jeszcze w 2013 roku forty odstraszały swoim wyglądem

Podczas konferencji prasowej prezydent stolicy
Rafał Trzaskowski poinformował o kolejnych
ważnych decyzjach dla
warszawiaków.

Pakiet wsparcia
dla przedsiębiorców

Ślad cara Mikołaja II na Ursynowie

Dawny Fort Ósmy – dziś perła architektury
L e c h K r ó l i ko w s k i
Korzystając z minimalnego ruchu na ulicach, spowodowanego zarządzoną kwarantanną
oraz słoneczną i ciepłą pogodą,
wybrałem się na spacer na Fort
VIII w rejonie Nowoursynowskiej i Dolinki Służewieckiej, jedyny taki obiekt na terenie naszej dzielnicy. Muszę przyznać,
że jestem pod wrażeniem tego,
co tam zobaczyłem.
tym miejscu, przepraszam
za „prywatę”, ale to w jakimś stopniu usprawiedliwi moją bardzo dobrą ocenę tego, co
tam zostało zrobione. Otóż w 1990 r.
zostałem wybrany pierwszym burmistrzem dzielnicy-gminy Warszawa-Mokotów, w granicach której znajdował
się wówczas ten fort. Z racji, iż od kilku dziesięcioleci piszę m.in. o warszawskich fortyfikacjach (np. książka:
Twierdza „Warszawa”, Dom Wydawni-

W

czy „Bellona”, Warszawa 1994); przygotowałem też materiały do Uchwały
Nr XX/203/2000 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 marca 2000 r. „w sprawie
ustaleń wiążących gminy warszawskie
przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla systemu fortecznego XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa”) – byłem
bardzo zainteresowałem fortem na
Służewie. Fort ten wchodził niegdyś w
kompleks fortyfikacji twierdzy „Warszawa” i w tym systemie oznaczony
był rzymską liczba „VIII” (ósmy). Fort
w 1990 r. był jeszcze obiektem zamkniętym i strzeżonym przez wojsko.
Nie istniała wówczas Agencja Mienia
Wojskowego, która przejęła później
zbędne wojsku nieruchomości i wystawiła na sprzedaż. Na forcie w tamtym czasie powstało osiedle (32 budynki) dla wyższych oficerów Wojska
Polskiego. Osiedle powstało bez
uzgodnienia czy chociażby porozumienia z lokalną administracją, czyli
gminą Mokotów. Twierdzono wówczas, że jest to teren wojskowy i administracji cywilnej nic do tego. Do tego
stopnia, że będąc burmistrzem, nie zostałem wpuszczony na teren fortu.
Tym niemniej – wówczas jako włodarz
gminy – przekonany byłem, że wcześniej czy później fort przejdzie w ręce
samorządu terytorialnego i trzeba będzie mieć pomysł na jego zagospoda-

rowanie. Wybudowanie osiedla mieszkaniowego to najprostsze rozwiązanie, ale co zrobić z zabytkową substancją inżynierii wojskowej? Zorganizowałem wówczas w urzędzie przy Rakowieckiej kilka narad. Moja idea sprowadzała się do próby znalezienia funkcji dla ok. dwudziestu kazamat, dawnych koszar fortowych. Koncepcja
sprowadzała się do utworzenia przed
koszarami rodzaju uliczki artystów z
pracowniami, sklepami i kawiarniami
w kazamatach. Moi goście bardzo zainteresowali się tą wizją, która w założeniu dążyła do stworzenia na skraju
Ursynowa „enklawy artystów”. Znaleźli się liczni chętni do włączenia się
do projektu i objęcia fortecznych pracowni.
roblem polegał na tym, że na
stropach koszar, przykrytych
grubą warstwą ziemi, wyrosła
bujna roślinność, która swoimi korzeniami zniszczyła hydroizolację, chroniącą
stropy przed wilgocią. Sto lat istnienia
tej budowli doprowadziło do destrukcji
nie tylko izolacji stropów, ale całego
obiektu. Kazamaty były piekielnie zawilgocone i nie nadawały się do dłuższego
przebywania w nich ludzi. Gdy moi rozmówcy dowiedzieli się, iż niezbędne jest
kosztowne osuszenie i zabezpieczenie
pomieszczeń – zrezygnowali. Później
przestałem być burmistrzem i na kilkanaście lat straciłem obiekt z oczu.

opiero teraz, po anonsach
prasowych, m. in. w „Passie”,
wybrałem się tam na spacer
(18 marca 2020 r.). Moje zdziwienie
było ogromne, gdyż to, co zobaczyłem
przy kazamatach, jest swoistym
„echem” moich przemyśleń z począt-

D

szar w kazamatach. Muszę przyznać, że
to, co zobaczyłem, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Tam rzeczywiście powstała, w prawdzie jeszcze nie
„enklawa artystów”, ale uliczka z licznymi pracowniami oraz lokalami gastronomicznymi. Cały obszar wyizolo-

wyczyszczono elewację. Uporządkowano, a w zasadzie – doprowadzono
do pierwotnego stanu „geometrię” nasypów, wałów i rowów fortecznych.
Wykonano prace nadzwyczaj kosztowne i czasochłonne, Na części terenu fortu urządzono imponujący park. Imponujący, albowiem urządzony jest głównie w dawnym rowie fortecznym, który porośnięty bujną roślinnością przypomina górski wąwóz, tym bardziej, że
w kilku miejscach znajdują się ruiny
betonowych kaponier, sprawiających
wrażenie skalnego rumowiska.
a stokach nasypów i rowów
zainstalowano wygodne
schody, a tereny niebezpieczne odgrodzono siatką. W kilku miejscach ustawione są tablice z informacjami. Przy alejce spacerowej – liczne pieńki dla odpoczynku. Jest jednak pewne
„ale”. Podczas spaceru chciałem wejść
na teren parku, który jest ogrodzony
(uliczka z „koszarami” jest ogólnie dostępna), ale aby tam wejść, trzeba mieć
kartę magnetyczną, która kosztuje ponoć 30 złotych. Nigdzie nie ma jednak
informacji, gdzie można ją nabyć. W
furtce spotkałem dwie, najwidoczniej
miejscowe panie, które poprosiłem o
wpuszczenie na teren, celem wykonania kilku zdjęć. Stanowczo i z satysfakcją odmówiły; nie potrafiły też wskazać miejsca, gdzie owe karty wstępu
można nabyć.

N

P

Mikołaj II wizytuje Fort VIII - 3 września 1897.
ku lat 90. XX wieku. Na terenie fortu
powstało bardzo interesujące osiedle
mieszkaniowe, które wybranymi detalami nawiązuje do architektury militarnej XIX w. Osiedle to jednak standard.
Najbardziej interesowało mnie zagospodarowanie dawnych fortowych ko-

wany jest z miejskiego gwaru i stanowi
wręcz „inny świat”. Zagospodarowano
przestrzeń z wielkim smakiem i starannością, przez co rozumiem, trwający
kilka miesięcy proces zdejmowania ziemi z obiektu i dokładne zaizolowanie
stropów i ścian. Uzupełniono ubytki i

eren Fortu Ósmego, czyli obszar w obrysie rowów fortecznych, ma kilku „właścicieli”.
Jednym z nich jest firma, która wybudowała wielokondygnacyjne osiedle
mieszkaniowe „Fort Służew” i głównie
z własnej inicjatywy (ale według wytycznych konserwatorskich) i na własny koszt zagospodarowała większość
terenu. Nie cały, gdyż istnieje po sąsiedzku wspomniane wcześniej osiedle
oficerskie, a także rozgrzebany od prawie 30 lat obiekt, w którym podobno
miała być kręgielnia. Pozostały do urządzenia jeszcze skrawki terenu, ale jestem przekonany, że do lata te prace
zostaną zakończone. Tak więc, z całym przekonaniem namawiam P.T. „Sąsiadów z Ursynowa” do odwiedzenia
Fortu Ósmego, bo jak dotychczas, jest to
jedyny taki obiekt w Warszawie.
adąc do pracy, albo do domu
autem lub autobusem mijamy
fort niemalże każdego dnia.
Warto jednak kiedyś wstąpić, to prawie
po drodze.
PS.
Warto wspomnieć, że 3 września 1897
Fort VIII odwiedził car Mikołaj II. Zachowała się fotografia przedstawiająca imperatora na naszym ursynowskim forcie. Warto porównać elementy wałów
fortecznych na fotografii z 1897 r. ze stanem obecnym. To jeden z dowodów na
staranność obecnego zagospodarowania.

T
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Tereny spacerowe na wałach fortu

Park w rowie fortecznym

W stolicy mamy 8 600 lokali
użytkowych, które są wynajmowane przez przedsiębiorców. Są
to sklepy, lokale gastronomiczne
i usługowe oraz żłobki i przedszkola.
Miasto proponuje ich najemcom wsparcie, poprzez:
- czasowe obniżenie czynszu;
- odroczenie płatności czynszu;
- rozłożenie należności w czasie.
Odroczone zostaną również
spłaty zadłużenia, które przedsiębiorcy będą mogli spłacać w
ratach. Najemcy lokali użytkowych, którzy będą chcieli skorzystać z pakietu wsparcia zgodnie
z obowiązującą uchwałą rady
miasta, muszą złożyć wniosek.
Każda decyzja będzie podejmowana indywidualnie i na
wniosek najemcy. Wśród najemców miejskich lokali użytkowych
znajduje się również 870 organizacji pozarządowych, które również będą mogły ubiegać się o
wsparcie analogicznie, jak
przedsiębiorcy.

Zakaz spożywania alkoholu
na bulwarach wiślanych
Podczas sesji Rady Miasta radni z powodu zagrożenia epidemicznego uchwalili tymczasowy zakaz spożywania alkoholu
na bulwarach i plaży Poniatówka. Obostrzenia będą obowiązywały do odwołania.
– Apeluję do mieszkańców o
rozważne spędzanie czasu poza
domem – wspólne spotkania
nad Wisłą, ogniska czy grupowe
treningi nie są teraz wskazane.
Podczas spacerów prosimy
mieszkańców o zachowanie odstępów, niewitanie się, nietworzenie zbędnego tłoku, w celu
uniknięcia rozprzestrzeniania się
koronawirusa. To czas wspólnej
odpowiedzialności w trosce o
zdrowie nas wszystkich – mówi
Rafał Trzaskowski.
Przypominamy, że od 13 marca obowiązuje rozporządzenie
ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z tym w
całym kraju wprowadzone zostało – do odwołania – ograniczenie
prowadzenia działalności rozrywkowej, rekreacyjnej i związanej
ze sportem. Przy plenerowych siłowniach i placach zabaw w stolicy pojawiają się apele o niekorzystanie z obiektów.

Sobotnie
rozkłady jazdy
Od poniedziałku 23 marca pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego kursują według
sobotnich rozkładów jazdy.
– Cały czas prowadzimy obserwację ruchu na ulicach miasta i liczby pasażerów transportu publicznego. Komunikacja
miejska obłożona jest w tej
chwili w około 30 proc., podjąłem decyzję, że od poniedziałku przechodzimy na sobotni
rozkład jazdy – mówił Rafał
Trzaskowski, prezydent Warszawy. – W dalszym ciągu będziemy prowadzić analizy. Zależy nam przede wszystkim na
tym by w pojazdach komunikacji miejskiej pasażerowie mo-

gli zachować odpowiednie odstępy – zaznacza.
Od poniedziałku Warszawski
Transport Publiczny kursuje według sobotnich rozkładów jazdy, zasilone o dodatkowe pojazdy. W godzinach komunikacyjnego szczytu, na trasy najważniejszych linii autobusowych i
tramwajowych wyjadą dodatkowe autobusy. Te linie to: 2, 24,
26, 31, 122, 132, 138, 145, 150,
155, 162, 167, 182, 189, 190,
504, 507, 517, 520, 523, 527,
709, 710, 719, 723, 739. Dodatkowo uruchomione zostaną linie: 317, 326, 340, 345, 401,
402, 412, 414.
Metro kursuje z częstotliwością sobotnią, z dodatkowymi pociągami w godzinach szczytu.
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Rozporządzenie,
a transport publiczny
w Warszawie

FOTO PIXABAY

Dostosowanie Warszawskiego Transportu Publicznego
do funkcjonowania w stanie epidemii, a także obowiązujących rozporządzeń wymaga elastyczności. Takie
działanie pozwoli zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wszystkim warszawiankom i warszawiakom, co
jest celem nadrzędnym.
– Dla nas od samego początku epidemii koronawirusa najważniejsze było bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków. Nie
mniej ważne jest jednak racjonalne podeście do podejmowania
decyzji. Dlatego apeluję, żeby spory polityczne odłożyć w tej chwili na półkę i skoncentrować się na tym, żeby pozwolić samorządom
działać w sposób racjonalny – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent
Warszawy. – Dzisiaj na ulice Warszawy wyjechało maksimum autobusów i tramwajów, odpowiednio 1440 i 382 pojazdy. Chcemy
zapewnić bezpieczeństwo, ale w sposób elastyczny. Tymczasem od
rządu dostajemy sprzeczne sygnały. Główny Inspektor Sanitarny
skierował do nas pismo, żeby przywrócić stały tygodniowy rozkład jazdy, podczas gdy w rządowym rozporządzeniu nakłada się
na nas obowiązki wymagające właśnie elastyczności.

Jak dawniej radzono sobie z zarazą w Warszawie?

Kiedyś morowe powietrze, dziś koronawirus
Warszawa podczas pandemii koronawirusa stała
się miastem duchów. To
jednak nie jedyny przypadek w historii, gdzie stolica Polski zmaga się z zarazą. Sprawdźmy jak epidemie powstrzymywali nasi
przodkowie.
Problemy epidemiologiczne
dotyczą każdej cywilizacji, która
zakładała większe skupiska ludzkie. I chociaż w średniowieczu
słynna Czarna Śmierć ominęła
w większości ziemie polskie, to
epidemie pojawiały się na nich
regularnie. Już w czasach plemiennych zachowały się przekazy o wierze Słowian w demona Trzybka, który miał roznosić
po świecie zarazy i morowe powietrze. Sama dżuma pojawiała
również w Polsce się wielokrotnie - w roku 1186, 1283, 1307,
1360, 1383, 1451, 1497, 1542,
1573, 1663, 1680, 1720. Jak sobie radzono z epidemiami? Jan
Długosz opisuje działania państwowych czynników już w epoce nowożytnej.

Izolacja i bioasekuracja
Epidemie pojawiały się nawet
co roku. O XVI-wiecznych zarazach na ziemiach Korony i Litwy wiemy m. in. za sprawą kronik, które opisywały wyjazdy
władców w poszukiwaniu
miejsc wolnych od „morowego
powietrza”. Podobnie działali
przedstawiciele bogatszych
warstw, wykorzystując do tego
podmiejskie rezydencje. Od czasów średniowiecza panowało
bowiem słuszne przeświadczenie, że tylko izolacja może zapobiec epidemii. Nie oznacza to
jednak, że nie pojawiały się inne,
często absurdalne koncepcje.
Zazwyczaj oparte były na religii i polegały głównie na umartwianiu się i biczowaniu.
Czynnikami zwiększającymi
prawdopodobieństwo zarazy były bez wątpienia wojny. Straszliwe żniwo zebrały epidemie w
czasie wojen połowy XVII wieku. W czasie tzw. kampanii żwa-

nieckiej w trakcie powstania
Chmielnickiego w 1653 r. licząca 30 tys. żołnierzy armia koronna straciła ok. 20 tys. na skutek epidemii. „W Warszawie
mrze od smrodów z trupów pobitych, a niepochowanych i z koni; także i w Poznaniu i Szwedzi umierają, i między wojskiem
naszym poczęło było” – pisano o
wojennej
zarazie z lat
1655–1656.
Jak jednak poradzić sobie z
zarazą w mieście? Nasi przodkowie i na to mieli sposób. W
Warszawie powoływano tzw.
burmistrza powietrznego. Jego
zadaniem burmistrza powietrznego było organizowanie usuwania zwłok i grzebania zmarłych, organizowanie opieki nad
chorymi, izolowanie zarażonych, urządzanie osobnych
kuchni dla chorych, rozprowadzanie żywności i lekarstw, a
także egzekwowanie różnego
rodzaju zakazów, które miały
ograniczyć szerzenie się zarazy (m. in. zakazu przyjmowania
do domów osób przybyłych z
miejsc zarażonych czy też handlu starą odzieżą). Z miasta wypędzano również żebraków i
nierządnice. Grzebaniem zmarłych zajmowali się tragarze-kopacze odziani w „suknie modre i czerwone” z czarnym krzyżem na piersiach. Tak samo
ubrani byli tzw. wyganiacze,
usuwający z miasta potencjalnych roznosicieli zarazy. Zarażeni zaś byli izolowani na wyspie wiślanej na wysokości dzisiejszej cytateli, dokąd transportowano im lekarstwa i żywność. Starano się, by nie dochodziło do kontaktu chorych z
zdrowymi. Urzędnicy miejscy
dbali też, by w Warszawie nie
pojawiali się szarlatani, korzystający z paniki mieszkańców.
Świadectwem tego, jak bardzo ważny był urząd burmistrza
powietrznego jest m. in. dzisiejsza wylotówka na Konstancin
im. Łukasza Drewny. Podczas
epidemii dżumy w 1624 roku
zorganizował on opiekę nad

chorymi i sprawne oczyszczanie miasta ze zwłok zmarłych
przez służby sanitarne. Skuteczność nie mogła być jednak zbyt
duża, w samej rodzinie Drewny siedem osób zmarło. Ogólnie burmistrz powietrzny zapisał, że w granicach Starej Warszawy oraz pobliskich folwarków zmarło 2375 osób, co stanowiło 15-20 proc. liczby ówczesnych mieszkańców.
Największa epidemia w historii Warszawy wybuchła w 1708
r. i trwała ponad trzy lata. Epidemia dżumy zrujnowała ówcześnie całą Rzeczpospolitą. Tuż
przed epidemią stolica liczyła 39
tys. mieszkańców, w 1711 było
to około 10 tys. Nie nadążano z
grzebaniem zmarłych, których
wywożono na Bródno. Potworne skutki dżumy zmusiły władzę do poszukiwania jeszcze
skuteczniejszych środków ochrony przed epidemiami.

Kordon sanitarny
Dlatego też, gdy w 1770 r. na
kresach pojawiła się kolejna zaraza i posuwała się w kierunku
stolicy, marszałek wielki koronny Stanisław Lubomirski zarządził otoczenie Warszawy i Pragi
sanitarnym wałem z fosą, o łącznej długości 16 km. Dzięki temu
epidemii udało się uniknąć.
XIX-wieczna Warszawa była
już wolna od dżumy, problemem
jednak była cholera, która rozwijała się m. in. podczas Powstania
Listopadowego. Prawdopodobnie jej rozniesienie spowodowali właśnie żołnierze. Rząd Narodowy w instrukcji dla społeczeństwa zalecał „usunięcie się” od
związku z innymi ludźmi, unikanie publicznych posiedzeń i
„bronienie” dostępu do siebie
osobom podejrzanym o zachorowanie. Mimo tego zaraza pociągnęła za sobą śmiertelne żniwo.
Dlatego w 1866 roku powołano
Komitet Choleryczny m. st. Warszawy. Zajmował się on m. in.
opracowywaniem metod przeciwdziałania epidemii. W sukurs
szła też prasa: „Pilnuj się chłopie

na każdym kroku, abyś czegoś
niezdrowego nie zjadł, albo nie
wypił, abyś nie miał za pustego,
albo za pełnego żołądka, noś w
kieszeni krople miętowe, eter
kamforowy, opium, spraw sobie
laskę dezinfekcyjną, wąchaj
kwas karbonowy albo dziegieć,
wystrzegaj się owoców, wszelakich przysmaków w rodzaju mizerii i ogórków kwaszonych” –
pisał felietonista „Bluszczu” (nr
31/1892).
Gdy cholera stawała się przeszłością z końcem pierwszej
wojny światowej świat zaatakowała najbardziej śmiercionośna
pandemia czasów nowożytnych, czyli grypa nazwana hiszpanką, która trafiła do Europy
około 1918 roku. U chorych dochodziło do powikłań, zapalenia i obrzęku płuc, które kończyły się zgonem. Źródła mówią o nawet 20-50 mln ofiar na
całym świecie. Niestety, nie zachowały się dokumenty z Warszawy tego okresu. W większości zaginęły lub uległy zniszczeniu podczas II wojny światowej.
W samej stolicy zachęcano do
pozostawania w domach oraz
do asekuracji... przez noszenie
dobrze nam znanych maseczek
ochronnych.

Szczepionki ratują

Na mocy znowelizowanego rozporządzenia wprowadzającego na
terenie kraju stan epidemii od środy 25 marca, w środkach transportu może jednocześnie podróżować, nie więcej osób niż połowa
liczby miejsc siedzących. Warszawa jeszcze przed ogłoszeniem
tych regulacji elastycznie i na bieżąco reagowała na sytuację w komunikacji miejskiej. Dzięki posiadanym danym i raportom o natężeniu pasażerów w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego możliwe było kierowanie dodatkowych pojazdów na najważniejsze linie, wymagające maksymalnej obsługi. Tam, gdzie linie są
mniej obciążone, wprowadzamy na bieżąco korekty.
– Podobnie jak inne miasta w Polsce, musimy rozsądnie gospodarować kadrą osobową kierowców i motorniczych. Naszym priorytetem jest zapewnienie ciągłości komunikacji. Znając swoje
możliwość możemy zastosować elastyczne podejście. To my dokładnie wiemy jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o komunikację
miejską. Dlatego jeszcze dziś prześlemy do rządu pytania o to jak
interpretować przepisy. Chcemy aby przekaz był spójny – mówi prezydent stolicy.
Wśród pytań znajdą się m.in. kwestie związane ze sposobem,
w jaki ma być kontrolowana liczba pasażerów w pojazdach? Jak
weryfikować zapełnienie w pociągach metra czy dwu wagonowych składach metra? Czy należy zakryć co drugie siedzenie w
pojeździe?

Jeszcze do połowy ubiegłego
stulecia pojawiały się często inne epidemie. Np. w latach 1919
-1924 dur brzuszny zabił prawie
10 tysięcy Polaków. Pojawiały
się także gruźlica, dyfteryt czy
polio, z czasem jednak dzięki
szczepionkom i antybiotykom
sytuację udawało się opanować.
Dzięki temu przełom wieków był
najmniej “epidemicznym” okresem w historii świata.
Warszawa przetrwa też koronawirusa, zaś czas i intensywność pandemii zależy w dużej
mierze od dyscypliny mieszkańców stolicy. Dlatego warto zostać w domu i poczytać więcej o
fascynującej historii największego polskiego miasta.
Piotr Celej
Na razie w pojazdach eksponowane są plakaty informacyjne
dotyczące konieczności zachowania odstępów. Podobne informacje pojawią się na przystankach. Przygotowany został również spot
który jest emitowany na ekranach w pojazdach komunikacji miejskiej – jest w nim mowa min. o zachowaniu odstępu, nierozmawianiu przez telefon, planowaniu podróży, aby była jak najkrótsza.
Opracowywane są również plakaty z informacją jaką liczbę pasażerów może zabrać dany pojazd, które zostaną umieszczone przy
wejściach do pojazdów. Dla przykładu w autobusie przegubowym
będzie mogło podróżować około 20 pasażerów, podobnie w tramwaju typu SWING (o długości 33 metrów), a w składzie metra
około 120 pasażerów.
Od środy 25 marca na ulice Warszawy wyjechało maksimum pojazdów, przy uwzględnieniu częściowej absencji kierowców i motorniczych. W pierwszej kolejności staramy się zapewnić realizację
wszystkich kursów porannych i realizowanych w godzinach szczyRK
tów komunikacyjnych.
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Bezpieczne zakupy w czasach epidemii
wejść na stronę www.polskabezgotowkowa.pl i wypełnić formularz – podkreślił dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji
Polska Bezgotówkowa.

Niezbędnik konsumenta
i sprzedawcy

Płatności bezgotówkowe, zwłaszcza te bezstykowe, są
znacznie bardziej higieniczne niż rozliczanie się gotówką. Przy ich użyciu nie dochodzi do przekazywania sobie pieniędzy z rąk do rąk, a więc ograniczona zostaje
możliwość rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii.
W stanie zagrożenia epidemiologicznego to bezpieczna
forma rozliczania się za zakupy – dlatego rekomenduje
ją rząd.
Koronawirus zmienia metody
pracy i życia codziennego Polaków. Wpływa też na sposób, w
jaki robimy zakupy. Aby ograniczyć jego rozprzestrzenianie się,
Ministerstwo Zdrowia zaleca, by
w punktach handlowo-usługowych konsumenci m. in. przestrzegali bezpiecznej odległości
od siebie i kasjera (1,5 m), dbali o higienę podczas zakupów i
po powrocie do domu, a sprzedawców zobowiązuje do częstego oraz regularnego czyszczenia i odkażania przestrzeni
(zwłaszcza lad, klamek, koszyków, terminali), do nadzoru nad
pracownikami w tym zakresie
oraz do promowania płatności
bezgotówkowych. Punkty, które nie mają terminali, mogą skorzystać z Programu Polska Bezgotówkowa i na rok bezpłatnie
otrzymać urządzenie.

Bezgotówkowo znaczy
bezpiecznie
W obliczu zaistniałej sytuacji
Fundacja Polska Bezgotówkowa, która prowadzi Program,
wraz z agentami rozliczeniowymi i bankami jest gotowa do natychmiastowej instalacji dodatkowych kilkudziesięciu tysięcy
urządzeń POS.
Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą zgłaszać się małe, średnie i mikropodmioty, któ-

re chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych,
a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały takich płatności. Do udziału w Programie uprawnione są firmy i
prowadzący działalność gospodarczą, którzy posiadają maksymalnie 5 placówek detalicznych.
Uczestnicy Programu otrzymają
wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów
związanych z instalacją terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez 12 miesięcy. Z Programu mogą również skorzystać
instytucje sektora publicznego
oraz inne podmioty przyjmujące
płatności, a niebędące przedsiębiorcami: urzędy, sądy, uczelnie
wyższe, szpitale i przychodnie,
przedsiębiorstwa komunalne,
fundacje czy stowarzyszenia, instytucje kultury, sztuki i sportu
czy parki narodowe.
Obecnie ważne jest, by wszystkie punkty przyjmujące płatności
mogły rozliczać się bezgotówkowo, nawet przy niewielkich kwotach zakupów. Bezpieczne rozliczanie się pozwoli nam ograniczyć ryzyko zakażenia się koronawirusem. Co ważne, instalacja terminalu w ramach naszego Programu nie wymaga wychodzenia z domu; wystarczy

Fundacja Polska Bezgotówkowa postanowiła szerzej odpowiedzieć na bieżące potrzeby
sprzedawców i konsumentów –
przygotowała również niezbędnik, który w przejrzysty sposób
podpowiada, jak ograniczyć zagrożenie zakażenia się koronawirusem podczas dokonywania
płatności. Ze strony www.polskabezgotowkowa.pl/zdrowobezgotowkowo konsumenci mogą dowiedzieć się m. in., jak dbać
o higienę podczas dokonywania
płatności bezgotówkowych, jak
dezynfekować kartę czy telefon,
a sprzedawcy, jak odkażać urządzenia do przyjmowania płatności. Dodatkowo sprzedawcy z
punktów usługowo-handlowych
mogą z tej strony pobrać specjalną kartę informacyjną dla klientów informująca o preferowaniu
płatności bezgotówkowych, wydrukować i powiesić ją w widocznym miejscu.
Nasz niezbędnik zawiera podstawowe informacje związane z
płatnościami w okresie zagrożenia epidemicznego. W przypadku konsumentów kluczowe jest
mycie i odkażanie rąk po każdych zakupach. Powinni to robić
również kasjerzy, którzy mieli
kontakt z pieniędzmi i żywnością. Te i inne proste czynności
pozwolą zadbać o zdrowie nas
wszystkich – podkreślił dr Mieczysław Groszek.

Higieniczne transakcje
bez PIN-u
Na dzień dzisiejszy Program
Polska Bezgotówkowa funkcjonuje w całej Polsce – ponad 260
tys. terminali zainstalowanych
w ramach Programu sprawnie
działa w ponad 13,5 tys. miast
oraz mniejszych i większych
miejscowości. Według szacunków Fundacji Polacy do tej pory
najchętniej płacili kartą w aptekach i sklepach spożywczych.
Biorąc pod uwagę stan zagrożenia epidemiologicznego, ta
tendencja się umocni, ale moż-

na też zakładać, że w trosce o
swoje zdrowie Polacy będą
chcieli rozliczać się kartą i w innych typach punktów usługowo-handlowych oraz w urzędach. Przedsiębiorcy i instytucje dzięki Programowi Polska
Bezgotówkowa mogą im to
umożliwić.
Co więcej, punkty, które zdecydują się na instalację terminala od marca, otrzymają termina-

le dostosowane do zmian związanych ze zwiększeniem limitu
transakcji zbliżeniowych niewymagających podawania kodu
PIN z 50 na 100 zł. Z kolei funkcjonujące już na rynku terminale z Programu będą do nowego
limitu przystosowywane przez
agentów rozliczeniowych.
Dodatkowe podniesienie limitu płatności bez podawania kodu
PIN do 100 zł jeszcze bardziej

ograniczy kontakt fizyczny z
urządzeniami płatniczymi. O
tym działaniu mówiono od wielu miesięcy i odkładano termin
wdrożenia głównie ze względów
technicznych. Powaga sytuacji,
w której wszyscy się teraz znaleźliśmy, pokazała jednak, że
wspólnymi siłami da się tak
skomplikowaną procedurę przyspieszyć – dodaje Mieczysław
Groszek.

Nauka z dala od szkoły do 10 kwietnia
Zgodnie z decyzją Ministerstwa
Edukacji Narodowej, zajęcia w
stołecznych szkołach, przedszkolach i innych placówkach
oświatowych pozostaną zawieszone do 10 kwietnia. Do tego
czasu kształcenie ma się odbywać zdalnie.

Od 25 marca obowiązują nowe przepisy, regulujące kwestie nauczania na
odległość w czasie ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych. Jak
informuje MEN, nowe regulacje określają zasady zdalnego prowadzenia zajęć i stwarzają możliwość oceniania i
klasyfikowania uczniów.

W Warszawie już od 12 marca, kiedy
zgodnie z decyzją rządu zawieszono
prowadzenie zajęć w placówkach
oświatowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także uczniowie i ich rodzice są
w pełnej mobilizacji. Od dnia wstrzymania zajęć w szkołach, tj. od 16 marca, nauka odbywa się poprzez dziennik elektroniczny i drogą email – nauczyciele
wysyłają uczniom materiały edukacyjne i zadania domowe.
Władze stolicy już w ubiegłym tygodniu zwracały uwagę na problemy
związane m.in. z brakiem odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, brakiem doświadczenia uczniów i nauczycieli w nauczaniu na odległość. – Tej
formy nauki nie możemy wprost nazywać zdalnym nauczaniem – podkreśliła Renata Kaznowska, wiceprezydent
Warszawy w liście do ministra edukacji
Dariusza Piontkowskiego. Zwróciła
uwagę, że w większości przypadków
nauczyciele wykorzystują do pracy prywatny sprzęt, nie zawsze mają dostęp
do wystarczająco szybkiego internetu i
odpowiedniego oprogramowania; również nie wszyscy uczniowie mają w domu urządzenia do pracy zdalnej. – Sytuacja jest dla wszystkich trudna, nie
da się w ciągu tygodnia czy nawet
dwóch dokonać rewolucji technologicznej w systemie edukacji. Przerzucanie

na dyrektorów placówek odpowiedzialności za powodzenie zdalnego nauczania jest nieuprawnione – dodaje wiceprezydent Kaznowska.
Warszawscy dyrektorzy i nauczyciele korzystają z dostępnych narzędzi do
zdalnego nauczania. Miasto stara się
ich wspierać w szukaniu pomysłów na

lekcje prowadzone zdalnie – w tym celu została uruchomiona publiczna baza
materiałów dydaktycznych Warszawskie Repozytorium Pomysłów (WRP).
Można tam znaleźć przykładowe lekcje
i materiały dydaktyczne. WRP odsyła
także do stron internetowych, które
umożliwiają naukę na odległość.
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To nie ja! Kościuszko!
24 marca: 226 lat temu (1794) na Rynku krakowskim złożył przysięgę Tadeusz Kościuszko. Jego słowa są wciąż aktualne. Oto fragment komedii Powrót europosła (uwspółcześnionej wersji Powrotu posła Niemcewicza), gdzie m.in. zacytowałem Kościuszkę.
URSYNOWICZ
Problem, moi kochani, jest w tym, że w Kościele
Walka o świecką władzę zawsze będzie celem.
Przez to Kościół był zawsze władzy sojusznikiem,
Otacza się cynikiem, ślepym fanatykiem,
Szuka wpływów, utrwala, wciąż sięga po nowe.
Stąd była inkwizycja, wyprawy krzyżowe,
Mordował innowierców. Spójrzmy prawdzie w oczy.
To, że z władzą się brata, dziś mnie nie zaskoczy.
Kiedyś popierał cara, zaborców, Führera,
Błogosławił nazistów. To samo jest teraz.
PISLAMSKA
Lecz zawsze w trudnych czasach był naszą ostoją,
Tylko ci go zwalczają, którzy się go boją.
URSYNOWICZ
Państwo musi być świeckie i świecka jest szkoła,
Ich prawa są nadrzędne wobec praw kościoła,
Przeto żadna religia nie może im przeczyć.
Nie przyszło wam to na myśl, że coś jest na rzeczy?
Ostatnio atmosfera jest co najmniej duszna,
A to właśnie religia musi być posłuszna
Prawom ustanowionym przez naród. A u nas?
Rosną wpływy i rośnie kościelna fortuna.
Lecz to wieszczy upadek, nie trzeba być wróżką.
Wołam głośno: Stop!
PISLAMSKA
Bluźnisz!
URSYNOWICZ
To nie ja! Kościuszko!
On to wszystko napisał w swoim Memoriale.
Ponad 200 lat temu. Mam cytować dalej?
Kościół wykorzystuje, bez większego trudu,
Ciemnotę, ignorancję i przesądy ludu.
Posługiwać się będzie, rzecz to niewątpliwa,
Religią jako maską, która ma przykrywać
Hipokryzję, obłudę i niecne uczynki.
Wierni mogą najwyżej odmawiać godzinki.
Przeto Kościół od państwa oddzielić należy,
Nie wolno mu powierzać kształcenia młodzieży.
Naród musi pozostać panem swego losu,

Dlatego trzeba naród dopuścić do głosu.
Zawarł te słowa w liście do Czartoryskiego.
PISLAMSKA
To czyste świętokradztwo!
URSYNOWICZ
Tak sądzisz? Dlaczego?
Kościołem wciąż kierują pobudki dość niskie,
Uczynił z wiary towar, sprzedając go z zyskiem,
I to takim, że życie duchownych to frajda.
To też nie moje słowa, lecz Oskara Wilde’a.
PISLAMSKA (do Pislamskiego)
Powiedz mu coś do słuchu! Niech się opamięta.
PISLAMSKI
Ale Kościół od wieków to dla nas rzecz święta!
URSYNOWICZ
Podobne spostrzeżenia słychać w wielu głosach.
Mogę wam jeszcze słowa przytoczyć Witosa.
Ostrzegał lud przed klerem, a ludzie słuchali.
Baczcie, by waszej wiary nie wyzyskiwali
Ci, co Ojczyznę z Bogiem wciąż mają na ustach,
A w duszy fałsz z obłudą. Ich wiara jest pusta.
Gotowi nadużywać kościelnej ambony
Dla swych prywatnych celów. On też był szalony?
PISLAMSKI
Nasz naród bez Kościoła straciłby tożsamość.
Polska jest katolicka.
URSYNOWICZ
A wy wciąż to samo!
Pobożność bardzo ważna, lecz zdaniem Tischnera,
Rozumu nie zastąpi. I ja go popieram.
Ludzie ograniczeni, przy tym fanatycy.
Są zakałą ludzkości, zwłaszcza politycy.
Biada państwu, gdzie tacy ludzie mają władzę.
Są nietolerancyjni i nic nie poradzę.
Ich zdaniem wszyscy kłamią, tylko oni mogą
Znać prawdę i mieć rację. Tym razem to Gogol.
(…)
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W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Uczymy się żyć z wirusem
oronawirus wciąż pozostaje głównym tematem w naszym życiu. Informacje z nim związane zapełniają łamy gazet, wiadomości radiowe, telewizyjne i Internet. Dramatyczne statystyki docierają za pośrednictwem mediów z kilku regionów Włoch. Te kraje Europy, które spóźniły się z działaniami mającymi zapobiegać epidemię, teraz płacą za to wysoką cenę. Nic dziwnego, że wokół tego toczą się rozmowy, nie tylko w przestrzeni publicznej, ale także w zaciszu domowym. Nowy wirus stał się tematem zajmującym uwagę większości Polaków.
Nie inaczej dzieje się w pozostałych krajach Europy, w Amerykach, Azji. Tamtejsze społeczeństwa domagają się od władz zaostrzenia restrykcji uniemożliwiających rozprzestrzenianie się
epidemii. Dotyczy to szczególnie tych państw, których terytoria znalazły się w polu niszczycielskiego oddziaływania korona wirusa. Niestety, jego wpływ zaznaczył się we wszystkich sferach życia.
Utrudnił on już normalne funkcjonowanie wielu gospodarek na całym świecie. Nie udało się
ochronić przed nim nawet pracowników służby zdrowia, polityków, księży, sportowców. Spowolniony został transport międzynarodowy, a to jest jeden z istotnych elementów gospodarki. Nawet
Sejm RP nie uchronił się przed tym wpływem. Parlamentarzyści stanęli przed koniecznością obradowania w zmienionym trybie.
Nic nie wskazuje na to, że temat koronawirusa wyczerpie się albo zniknie z naszej świadomości
w najbliższym czasie. Nasze nadzieje na szybkie ograniczenie pandemii na razie nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Należy być przygotowanym na różne scenariusze, także te najgorsze.
Nie należy jednak nikogo straszyć na zapas. Równie dobrze wirus może stracić na swojej zjadliwości z nastaniem cieplejszych dni.
Nie bez znaczenia jest to, że jest on nieodporny na ultrafiolet, co przy większej ekspozycji promieni słonecznych może być dla niego zabójcze. To zapewne nie wyeliminuje go całkowicie, ale może
być czynnikiem pomocnym w jego pokonaniu.
Tymczasem eksperci zapowiadają zwiększenie liczby zachorowań w najbliższych tygodniach. Trzeba przyznać, że na tle innych krajów takich jak Włochy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, czy graniczące z nami Niemcy, działania podejmowane i koordynowane przez Rząd RP stawiają nas na razie w gronie państw stosunkowo najlepiej radzących sobie z koronawirusem. Dotychczas, dzięki odpowiedniej polityce władz i służb sanitarnych oraz zdyscyplinowaniu społeczeństwa, udaje się powstrzymywać rozprzestrzenianie zarazy. Trudno jednak przewidzieć, czy podobnie jak u innych,
epidemia nie wymknie się spod kontroli także w naszym kraju. Wszystko, co zrobiono w początkach
zagrożenia, sprawia, że niebezpieczny wirus natrafił w większości polskich aglomeracji na skuteczne zapory. Przyczyniły się do tego zarówno działania służb medycznych znajdujących na pierwszej
linii walki z epidemią, jak też działania administracyjne mające na celu wsparcie gospodarki. Specjalny program pomocy dla firm i przedsiębiorców zwany „tarczą antykryzysową” ma stanowić ważny element minimalizujący skutki kryzysu. Tarcza może pozwoli w jakimś stopniu zapobiec upadłości zwłaszcza małych podmiotów, które stanowią podstawę naszej gospodarki.
Na szczególnie dobrą ocenę zasługuje społeczeństwo, które w przeważającej większości stanęło
na wysokości zadania, choć zdarzają się sporadycznie zachowania nieodpowiedzialne. Narażają one
na ryzyko ogół obywateli dlatego sięgnięto po kary administracyjne mające takim zachowaniom przeciwdziałać. W mediach społecznościowych pojawiają się nieodpowiedzialne wpisy mające wprowadzić chaos i dezinformację opinii publicznej. Pojawiają się rozmaite „wrzutki” odwołujące się do najgorszych instynktów ludzkich. Mimo takich incydentalnych przykładów złej woli lub beztroski, w społeczeństwie dominuje poczucie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. Polacy zrozumieli, że
ochrona przed zabójczym wirusem leży w ich najlepiej pojętym interesie. Budujące jest to, że wyzwalają się przy tym najlepsze ludzkie cechy - empatia i chęć pomocy tym, którzy jej potrzebują.
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Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

Kuby z Kubą nie porównasz
statnio sporo miejsca w gazecie poświęciliśmy Kubie, Kubańczykom i
znakomitej, docenianej na całym świecie kubańskiej służbie zdrowia.
Kubańscy lekarze są światowymi liderami w wielu dziedzinach medycyny, np. ortopedii, leczeniu zapalenia opon mózgowych, zapalenia wątroby typu B, raka piersi, choroby Parkinsona i szeregu innych ciężkich schorzeń. To nie jest osobista opinia redaktora Porębskiego, traktującego Kubę i Kubańczyków z wyjątkową atencją, lecz Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) stawiającej kubański system opieki zdrowotnej w jednym rzędzie z tak
bogatymi i ucywilizowanymi państwami jak Monaco czy Singapur. W 2015 r. WHO oficjalnie uznała Kubę za pierwsze na świecie państwo, w którym wyeliminowano transmisję wirusa HIV i kiły z
matki na dziecko.
„Wyeliminowanie transmisji wirusa HIV jest jednym z największych osiągnięć w dziedzinie
zdrowia publicznego. To spektakularne zwycięstwo w naszej długiej walce z wirusem HIV i chorobami przenoszonymi drogą płciową, a także milowy krok w stronę społeczeństwa całkowicie
wolnego od AIDS” - powiedziała wówczas Margaret Chan, dyrektor generalna WHO. Po zwalczeniu w Afryce w 2014 r. śmiertelnego wirusa eboli kubański korpus medyczny toczy dzisiaj
ciężką walkę z koronawirusem w zainfekowanej Lombardii, pospołu z Chińczykami, Rosjanami i lekarzami włoskimi.
W osobnej publikacji o koronawirusie zadałem - chyba bardzo na czasie - pytanie, co obecnie
porabiają miliarderzy w liczbie 2153, którzy są posiadaczami majątku większego niż 4,6 miliarda ludzi. To samo pytanie mogę zadać śpiącym na pieniądzach gwiazdom światowego show biznesu. Jakoś nie słyszą o próbach organizowania przez nich międzynarodowej ściepy na walkę z pandemią i na badania nad wynalezieniem szczepionki. Ale może jestem na starość przygłuchy i takie inicjatywy jednak powstały. Gdyby któryś z naszych Czytelników cokolwiek wiedział na ten temat, proszę o cynk.
Świat jest wielki, mogę więc czegoś nie usłyszeć, ale gdyby tego rodzaju inicjatywy powstały w
Polsce, z pewnością obiłoby mi się to o uszy. Lud wspiera walkę z epidemią, jak tylko może szyjąc
domowym sposobem maseczki, usługując seniorom, dostarczając osobom walczącym na pierwszej
linii frontu darmowe posiłki, czy pilnując pro bono porządku w harcerskich mundurkach. Studenci informatyki obsługują gratis alarmowe linie telefoniczne, a lekarze, strażacy, pielęgniarki i ratownicy medyczni wydają ostatnie tchnienie. Biedna Kuba wysyła swoich lekarzy do Europy, gdzie leczą ludzi, narażając własne życie i otrzymując za to groszowe wynagrodzenie, a bogacze pławią się
w luksusach otoczeni armią ochroniarzy i usługujących im parobasów.

O

adziany kasą Kuba z Polski, a konkretnie z TVN, posiadacz fortuny oraz właściciel pojazdów osobowych kosztujących miliony złotych najwyraźniej - podobnie jak większość
mu podobnych, za przeproszeniem, gwiazd – też wziął na przeczekanie w swoim luksusowym apartamencie. Widać go jedynie w kolejnych reklamach oranżadki, sieci komórkowej
i takich tam różnych, co ciągle wzbogaca konto celebryty starającego się imponować telewidzom
swoim wypracowanym i do perfekcji opracowanym luzem. Jak kiedyś poinformował Super
Express, szefostwo TVN płaci Wojewódzkiemu 180 tysięcy złotych miesięcznie. Ta zawrotna
kwota rośnie ponoć z sezonu na sezon. Żeby wszystko było jasne: powyższe słowa nie są bynajmniej spowodowane moją zazdrością, niech sobie chłopaczyna zarabia, skoro dają mu zarabiać. Chodzi mi o to, że jako osoba pu„Lud wspiera walkę z epidemią, bliczna mógłby pójść śladem
Kulczyk i zamiast dejak tylko może szyjąc domowym Dominiki
bilnych ploteczek zarządzić w
sposobem maseczki, usługując swoim programie w czasie ogólkatastrofy zbiórkę
seniorom, dostarczając osobom noświatowej
na walkę z wirusem.
walczącym na pierwszej linii
Co to dla takiego krezusa zakrzyknąć luzacko, w swoim styfrontu darmowe posiłki”
lu, do telewizyjnej kamery:
„Uwaga, uwaga, wszystkie frajerki i frajerzy, których kiedykolwiek zaprosiłem do swojego programu, jak również pozostali frajerzy reprezentujący polski show-biznes! Zarządzam narodową zbiórkę i na początek kładę oto na stole pięćdziesiąt koła. Więcej dać nie mogę, bo sam jestem goły w ryj
i w czasie kryzysu ledwo zipię. Dawać kasę, koleżanki i koledzy, bo jak nie, to w przyszłości każdego skąpca wyszczuję psami z TVN!”. Może pobudziłby w ten sposób do działania pro bono wszechobecnych, nawet w lodówkach, pana Tomasza Karolaka i panią Małgosię Kożuchowską. Może pani Magdalena Gessler, inna gwiazda TVN, zapewniłaby darmowe posiłki ze swoich wielu knajp wielu lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym. Wszak do niesienia gratisowej pomocy poczuwają się o wiele ubożsi od niej anonimowi polscy restauratorzy.
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ak się jednak nie stało i według mnie nie stanie. Mijają tygodnie, restrykcje coraz ostrzejsze, a serce okazują jedynie szaraczki. Spasiona show-biznesowa hałastra nagle zapadła
się pod ziemię i opłakuje swój los. Krzysztof Skiba, także pyskacz, tyle że z o wiele wyższej
intelektualnej półki niż wychudły Kuba rodem z Koszalina, napisał w Internecie: „Już nie mogę czytać tego utyskiwania moich koleżanek i kolegów z branży artystycznej. Jęczą jak stare baby u lekarza, że odwołano im koncerty i spektakle. Stękają jak dziady kościelne, że stracą pieniądze. No trudno WSZYSCY (oprócz producentów maseczek ochronnych i płynów dezynfekujących) STRACĄ. Nie
tylko artyści są w tej trudnej sytuacji. Podstawowa przyzwoitość każe, by w ciężkich czasach nie myśleć tylko o sobie”. Święte słowa, Szanowny Panie Krzysztofie.
Tak więc mimo najszczerszych chęci nie da się porównać Kuby z Kubą, ponieważ godna szacunku w tych strasznych czasach jest tylko jedna Kuba. Ta biedniejsza. O aspołecznej postawie ludzi polskiego show – biznesu w czasach zarazy nie można zapomnieć. Przynajmniej ja nie zapomnę. Kiedy sytuacja unormuje się będę bez końca wypominał nagłe zniknięcie z firmamentu pieszczocha
TVP SA, wypasionego na publicznych pieniądzach w niezliczonych telewizyjnych show króla disco
polo i ulubieńca motłochu Zenka Martyniuka. Klasa próżniacza (leisure class) to wprowadzone do
słownika przez Thorsteina Veblena określenie ludzi nastawionych na ostentacyjną konsumpcję. Jak
ulał pasuje dzisiaj do gnących się w świetle kamer celebrytów, ostentacyjnie prezentujących wpatrzonej w ekrany telewizorów czerni oryginalne bądź podrobione w Chinach trzewiki od Blahnika,
szpilki od Louboutina i torebki od Vuittona. Gdzie oni dzisiaj są? Czemu się bezwstydnie ukryli, miast
jako osoby publiczne wychodzić z kolejnymi inicjatywami i wspierać walkę z wirusem na wszystkich frontach? Kiedy naród ich najbardziej potrzebuje, nawet dla pokrzepienia serc w ciężkich czasach, zapadli się pod ziemię.

T

a koniec powrócę do Kuby, tej ludzkiej, ale biednej. Medycyna kubańska bardzo cierpi na
skutek embarga nałożonego przez USA. Kolejni amerykańscy prezydenci robią wszystko, by zabronić wszelkim spółkom mającym amerykańskie przedstawicielstwo dostarczania na Kubę jakichkolwiek towarów, włączając w to nawet antybiotyki i strzykawki jednorazowe.
Tymczasem wszystkie kubańskie szpitale, zwłaszcza dziecięce, wyposażone są w najwyższej jakości sprzęt medyczny. Wyjaśnienie jest dość proste: dokładnie połowa dochodów walutowych Kuby
przeznaczana jest na zaspokojenie potrzeb służby zdrowia. Taki wzór powinny przyjąć w najbliższej przyszłości rządy krajów zrzeszonych w UE.
To, co od ponad 50 lat Stany Zjednoczone wyczyniają z Kubą, jest po prostu nieludzkie. Hegemon
nie może pogodzić się z faktem, że na wyspie go nie chcą. Nie chcą amerykańskiej demokracji, amerykańskich narkotyków, amerykańskich gangsterów, amerykańskiego podejścia do biznesu i jednostki. Czy przez ponad pół wieku nie dotarło to jeszcze do Gabinetu Owalnego w Białym Domu?
Tak trudno się pogodzić z tym faktem? Może jednak w uznaniu kolejnego zaangażowania Kuby w
zwalczanie pandemii należałoby okazać Kubańczykom choć krztynę szacunku i wreszcie znieść rujnujące wyspiarzy gospodarcze embargo? Byłby to znaczący i doceniony przez cały świat akt międzynarodowej solidarności.
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Dziedzictwo Ernesto „Che” Guevary procentuje do dziś

W obliczu zguby – pomoc od Kuby...
W poprzednim wydaniu
„Passy” pisaliśmy o pomocy medycznej, jaką Kuba
od lat udziela krajom dotkniętym katastrofami i
epidemiami. Kontynuujemy temat, bowiem kubańska brygada medyczna
właśnie wylądowała na
lotnisku Malpensa w Mediolanie.
Przed ostatnim szczytem w
Davos organizacja charytatywna
Oxfam opublikowała raport, z
którego wynika, że miliarderzy
mnożą majątki, a setki milionów
ludzi na świecie żyje w skrajnym
ubóstwie. Doszło do sytuacji nienotowanej w dziejach świata, że
jeden procent najbogatszych posiada dwukrotnie więcej niż reszta ludzkości. Oxfam alarmuje,
że “nierówności ekonomiczne
wymknęły się spod kontroli”.
Według opublikowanych danych, 2153 miliarderów posiada majątek większy niż 4,6 miliarda ludzi. Co gorsza, w ostatniej dekadzie nierówności społeczne pogłębiły się. Jak podaje
Bloomberg, od 2012 roku 20 najbogatszych miliarderów podwoiło majątki z 672 miliardów do 1
biliona 397 miliardów dolarów.
W obliczu pandemii należy
zadać podstawowe pytanie:
gdzie oni dzisiaj są? Gdzie jest
pani Ursula von der Leyen, pan
Frans Timmermans i reszta wysoko uposażonych władców Europy? W żadnym razie nie krytykujemy samej koncepcji utworzenia Unii Europejskiej, jesteśmy za, ale dzisiaj tłumaczenia
Brukseli jakoby każdy z krajów
Wspólnoty zastrzegł sobie prowadzenie polityki zdrowotnej
we własnym zakresie wydaje się
niewystarczające i wręcz bałamutne. Decydenci z Brukseli pochowali się w swoich luksusowych apartamentach, a miliarderzy w wypasionych rezydencjach wyposażonych w sprzęt
medyczny najnowszej generacji
i armię lekarzy wszystkich specjalności. Nie słyszę deklaracji o
przekazaniu na badania nad
szczepionką przeciwko COVID19 milionów z przepastnych kont
dorobkiewiczów, z których większość dorobiła się majątków, żerując na ludzkiej krzywdzie. Kraje Europy zostały pozostawione
każdy sobie, a z Włoch i Hiszpanii płynie już nie błaganie o pomoc, lecz skowyt przerażenia.
Na czwartek 26 marca zwołano
posiedzenie Rady Europy, ciekawe co postanowią.

Ludzkość ratują
państwa... wyklęte
W tej strasznej chwili rękę do
krajów o tak zwanej ustabilizowanej demokracji, kierujących
się zasadami neoliberalizmu,
wyciągnęły kraje… komunistyczne – Chiny i Kuba – oraz
państwo totalitarne, jak zachodnie media nazywają Rosję. A
gdzie się podziały perły w postaci wymienionych wyżej miliarderów wypasionych w dobie
neoliberalizmu? Czym w ogóle
jest neoliberalizm? Otóż, podstawowym założeniem filozofii
neoliberalnej jest odrzucenie racjonalizmu (sic!) jako możliwej
metody kształtowania procesów
społecznych i ekonomicznych.
Neoliberał uważa, iż racjonalne
planowanie czegokolwiek w skali makro, czyli w skali państwa,
całego społeczeństwa i całej ekonomiki nie ma racji bytu. Neoliberalizm stawia sprawę ekonomii w sposób jednoznaczny: tylko indywidualne jednostki, w
skali mikro, są w stanie planować w sposób skuteczny i działać
w sposób racjonalny. „Słuszność”
tej tezy została sprawdzona w

2008 r., ale świat niczego się nie
nauczył. Dzisiaj mamy kolejny
sprawdzian – szkoda tylko, że
na skórze miliardowej populacji
przeciętniaków.
Statek wycieczkowy MS Braemar z brytyjskiej linii Fred Olsen błąkał się przez kilkanaście
dni na wodach Karaibów z kilkuset podróżnymi na pokładzie, z
których kilku było zarażonych
koronawirusem. Pomimo wysiłków dyplomatycznych rządu
Wielkiej Brytanii statkowi odmówiono wejścia do wielu portów w regionie, nawet na Bar-

skrzyżowanych flag Stanów
Zjednoczonych i Kuby, w obecności Fidela Castro, na którego
twarzy malowała się nieskrywana satysfakcja, doszło do podpisania pierwszej w historii umowy w sprawie zakupu przez
amerykańskie konsorcjum farmaceutyczne trzech kubańskich
licencji na leki przeciwnowotworowe opracowane w ośrodkach
badawczych na wyspie. Cóż, jak
trwoga, to do Boga. W okresie 56
lat aż 400 tys. kubańskich specjalistów prowadziło misje w 164
krajach świata. Skąd właśnie u

Z „Operacją Cud” wiąże się
ciekawa historia. Wdrożenie w
życie powszechnego programu
objęcia każdego obywatela Kuby opieką medyczną, z którego
kilka dekad później wykluł się
program leczenia ślepoty w tym
regionie, zarządził w 1959 r. Ernesto “Che” Guevara. Jego idea
ziściła się dopiero w roku 2005.
„Operacją Cud”, czyli darmowym leczeniem przez kubańskich okulistów zaćmy i innych
chorób oczu, zostały objęte niemal wszystkie państwa w Ameryce Łacińskiej, dzięki czemu

nagle nabrała dla wielu osób
znaczenia wręcz sakralnego, ponieważ kojarzyła się z dziełami
starych mistrzów, konkretnie ze
słynnym “Zdjęciem z krzyża” Petera Paula Rubensa.

Ratunek nadchodzi
z trzech stron
W miniony poniedziałek 65
kubańskich wirusologów, pulmonologów i kardiologów, specjalistów w zakresie leczenia
chorych na ebolę, wylądowało
na lotnisku Malpensa w Mediolanie. Zostali skierowani do szpi-

Pomnik Guevary w Santa Clara

bados i Bahamy gdzie głową
państwa jest królowa Elżbieta II.
Jedynie Kuba powiedziała „tak”
i zapewniła pasażerom oraz załodze bezpieczną przystań w
porcie Mariel, bez pytania o nagłówki w mediach głównego
nurtu i żądania czegokolwiek w
zamian. Kierowano się prostą
zasadą: w czasach koronawirusa słowa „pomagać” i „współpracować” nie mogą być pustosłowiem. Kubański dziennik „Granma” napisał: „Ludzka cywilizacja
powinna raz na zawsze zrozumieć, że tylko zjednoczona poradzi sobie ze wspólnymi wyzwaniami i będzie w stanie przezwyciężać tragedie. Solidarność tkwi
w genach narodu kubańskiego i
jest częścią naszej osobowości”.

Światowy mainstream
milczy
Prośby o pomoc i wsparcie
płyną na Kubę z różnych części
świata. Wiele krajów, w tym m.
in. Japonia, zamówiło na Kubie
wyprodukowany wspólnie z
Chińczykami rekombinowany
ludzki interferon alfa-2b pomocny w diagnozowaniu i leczeniu
koronawirusa. Jest on produkowany w Chinach od pierwszego
dnia chińskiego Nowego Roku
według technologii kubańskiej.
Mainstreamowe media w ogóle
o tym nie piszą. Skąpo donoszą
również o tym, że kubański system opieki zdrowotnej to według Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO), apolitycznej
agendy ONZ, najwyższa światowa półka.
„Kuba, kraj Trzeciego Świata,
osiągnęła standardy Świata
Pierwszego na polu ochrony
zdrowia i oświaty, a pod względem alfabetyzacji i zapobiegania śmiertelności niemowląt ma
lepsze wyniki niż Stany Zjednoczone” – napisał prestiżowy brytyjski „Guardian”. W 2004 r. doszło do epokowego wydarzenia.
USA, które od 1960 r. nieprzerwanie nękają Kubę gospodarczym embargiem, zdecydowały
się zakupić od znienawidzonych
komunistów trzy rodzaje szczepionek. Było totalnym zaskoczeniem dla wielu przedstawicieli
świata medycyny, kiedy na tle

Kubańczyków ten niespotykany
nigdzie indziej pęd do nadprodukcji lekarzy i niesienia pomocy medycznej innym? Otóż przywódcy rewolucji z 1959 r. przekonywali, że zdrowie ludności
jest ponad wszystko. Takiego podejścia brakuje w neoliberalnej
Europie.

wielu milionom Latynosów uratowano wzrok. Wśród uratowanych znalazł się m. in. niejaki
Mario Terán i nie byłoby w tym
nic nadzwyczajnego, gdyby nie
fakt, że człowiek ten jako sierżant boliwijskiej armii osobiście
wykonał egzekucję na commandante „Che” Guevarze.

Ernesto, lekarz
ciała i duszy

Mordercy nie
mieli skrupułów

Motorem dynamicznego rozwoju na karaibskiej wyspie opieki medycznej i samej medycyny
był pochodzący z Argentyny Ernesto Guevara, zwany „Che”, lekarz z wykształcenia. To on w
jednym ze swoich publicznych
wystąpień w Hawanie w 1959 r.
zapowiedział, że „odtąd żaden
Kubańczyk nie może umrzeć z
braku opieki medycznej”. I dodał, iż „dla cierpiącego zwykła
aspiryna nabiera wartości, jeśli
poda mu ją przyjazna dłoń”.
Swoim niebywałym uporem (po
rewolucji z Kuby wyemigrowało do USA ponad 3 tysiące lekarzy) doprowadził do stworzenia
krajowego systemu opieki zdrowotnej, który z czasem stał się
wzorem wychwalanym przez
specjalistów i międzynarodowe
organizacje.
Zaangażowanie Kuby w kwestie zdrowotne od początku ma
wymiar międzynarodowy. Kubańskie brygady medyczne są
częścią Międzynarodowego
Kontyngentu Zdrowia „Henry
Reeve”, specjalizującego się w
zapewnianiu opieki zdrowotnej
w sytuacjach kryzysowych oraz
wygaszaniu epidemii. Dzięki pomocy Kuby wielu mieszkańców
biednej Wenezueli, szczególnie
z prowincji, po raz pierwszy w
życiu miało kontakt z lekarzem.
Kubańska „biała armia” świadczyła ludziom pomoc w Gwinei
Bissau, Angoli, Nikaragui, Pakistanie, Indonezji, Meksyku, Peru, Chile i na Haiti po katastrofalnym trzęsieniu ziemi. W 2014
r. w Afryce Zachodniej wybuchła epidemia śmiertelnie groźnej eboli. Zwalczył ją kubański
korpus składający się z 450 lekarzy i personelu medycznego
skierowany do Sierra Leone, Liberii i Gwinei.

Co wpadło do głowy Ernesto
Guevary, członka rewolucyjnego
rządu Kuby, że w czerwcu 1965
r. zrzekł się kubańskiego obywatelstwa, zrezygnował z ministerialnej posady zapewniającej mu
do końca życia luksus i wyjechał
do Boliwii, by w dzikiej dżungli
krzewić swoje rewolucyjne idee?
To zagadka, która nigdy nie zostanie wyjaśniona. W dniu 7 października 1967 r. jego oddział
został osaczony w wąwozie Yuro
przez boliwijskie siły specjalne,
dowodzone przez amerykańskich doradców z CIA. Guevara
został ranny i wzięty do niewoli. Sierżant Mario Terán wystrzelił dziewięć pocisków, wszystkie
celne. Ciekawe, co czuł 30 lat
później, kiedy w ramach “Operacji Cud” został wyleczony ze ślepoty spowodowanej jaskrą, a dokonali tego kubańscy lekarze,
moralni spadkobiercy ofiary
okrutnego sierżanta?
Po egzekucji zwłoki doktora
medycyny Ernesto Guevary,
przytroczone do podwozia wojskowego helikoptera, przewieziono do służącego za wiejską
izbę lekarską nędznego pomieszczenia w miasteczku Vallegrande. Tam egzekutorzy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia z nieboszczykiem, po czym odcięli
mu dłonie i pochowali w anonimowej mogile. Ten akt barbarzyństwa był długo skrywany,
dopiero w 1997 r. wspólna ekspedycja specjalistów z Kuby i Argentyny odnalazła grób „Che” i
przewiozła jego szczątki do Hawany. Zdjęcia leżącego na umywalce obnażonego i podziurawionego kulami rewolucjonisty
znalazły się na czołówkach gazet
całego świata. To był pierwszy
etap powstawania jego legendy.
Bo z pozoru zwykła fotografia

tala polowego utworzonego w
Cremie (Lombardia), czyli na
pierwszą linię frontu. Do Kubańczyków dołączył liczny kontyngent rosyjski, przywieziony do
Włoch dziewięcioma samolotami na osobiste polecenie Władimira Putina. Na miejscu są już
Chińczycy, którzy przylecieli samolotem wyładowanym 30 tonami sprzętu medycznego. W
klinice w Pawii sześciu lekarzy z
Wuhan prowadzi leczenie zarażonych wirusem COVID-19, wykorzystując osocze krwi chorych
zawierające przeciwciała. Wykorzystuje się również kubański
rekombinowany ludzki interferon alfa-2b. Są już efekty – szpital w Pawii właśnie opuścił wyleczony pacjent „zero”, a prezydent Lombardii Attilio Fontana
stwierdził w miniony wtorek, że
wreszcie „pojawiło się światełko w tunelu”.
Komunistyczno – rosyjski korpus medyczny walczy na pierwszej linii frontu z pustoszącym
Europę wirusem COVID-19, bo –
niestety – nie ma innych chętnych do narażania własnego życia dla umierających Włochów.
Cóż, jest bardzo blisko prawdy
zawartej w bajce Krasickiego:
„Gdy więc wszystkie sposoby ratunku upadły, wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły”. Na szczęście solidarność
ludzka jeszcze nie umarła. Ona,
jak się okazuje, nie ma barw narodowych, politycznych, czy rasowych. W obliczu katastrofy komuniści z Chin i Kuby oraz lekarze z imperialnej i rządzonej w
sposób autorytarny Rosji połączyli w siły z europejskimi neoliberałami i jest to tak budujące, że
dodaje ludzkości nadziei pozwalającej przetrwać pandemię.
Ale kiedy wirus zostanie pokonany, trzeba będzie spojrzeć na
świat innym okiem. Z doświadczeń wiosny 2020 należy wyciągnąć daleko idące wnioski, bo
jeśli tego nie uczynimy, możemy nie przetrwać kolejnej zarazy. Tak jak kiedyś powiedział Guevara, zdrowie ludności jest ponad wszystko. To nie resorty siłowe jak wojsko, ale resorty zdrowia powinny dysponować najwyższym budżetem w poszcze-

gólnych państwach UE. Jak się
bowiem okazuje, największym
zagrożeniem dla ludzkości nie
jest globalna wojna konwencjonalna, bądź atomowa. Nam zagraża wróg po stokroć groźniejszy niż bomby, samoloty piątej
generacji, czy rakiety z ładunkami nuklearnymi – wróg niewidzialny. I trzeba być dobrze
przygotowanym na walkę z nim,
bo z dekady na dekadę staje się
coraz groźniejszy.

Czy obywatel Duda
to rozumie?
Dlatego polski rząd powinien
rozważyć renegocjowanie zawartej całkiem niedawno, bo 31
stycznia tego roku, umowy z
USA w sprawie zakupu 32 amerykańskich samolotów bojowych
piątej generacji F-35 za 4,6 mld
dolarów (prawie 20 miliardów
złotych). Decydenci z PiS bardzo spieszyli się z tym zupełnie
zbędnym dzisiaj zakupem, choć
nad światem wisiało już śmiertelne zagrożenie w postaci wirusa COVID-19.To był błąd i dzisiaj w sytuacji nadzwyczajnej pojawia się jedyna w swoim rodzaju szansa renegocjowania fatalnej umowy. Nasz przyjaciel USA
powinny pójść nam na rękę, ponieważ pandemia zrujnuje polską gospodarkę i w tej sytuacji
po prostu nie będzie nas stać na
wydanie góry pieniędzy na zakup zupełnie niepotrzebnych
nam samolotów. Większa część
z tych 4,6 mld USD powinna zostać przeznaczona w najbliższej
przyszłości na wsparcie małych
i średnich przedsiębiorstw.
A poza tym, w sytuacji, gdy Rosja ogłasza uruchomienie pod Kaliningradem radaru najnowszej
generacji, zdolnego zarejestrować starty samolotów, wystrzelenie rakiet, czy też odgłos ponaddźwiękowych maszyn z odległości trzech tysięcy kilometrów, zakup przez Polskę za miliardy dolarów kilkudziesięciu samolotów
bojowych jest posunięciem bezsensownym. Pandemia daje nam
jednakowoż niepowtarzalną
szansę na to, by wywrzeć presję
na Amerykanach i skierować
przynajmniej część zawrotnej
kwoty określonej w umowie – do
polskiego, a nie amerykańskiego
budżetu. Opinia światowa powinna być po naszej stronie, nie mówiąc o krajowym vox populi.
Czkawką odbije się PiS także skierowanie 2 mld zł na konta uprawiającej bezwstydną propagandę
TVP SA zamiast do budżetu resortu zdrowia, jak również obłudne
wymigiwanie się od wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, co
pozwoliłoby na zgodne z konstytucją przesunięcie w czasie wyborów prezydenckich.
W sferze światowej polityki
natomiast nie można dalej tolerować sytuacji, że 2153 miliarderów posiada majątek większy niż
4,6 miliarda ludzi. Nie wolno godzić się z faktem, że od 2012 roku 20. najbogatszych miliarderów podwoiło majątki z 672 miliardów do 1biliona 397 miliardów dolarów. To nie jest sprawiedliwy podział dóbr, to krzycząca niesprawiedliwość dziejowa. Coś trzeba z tym zrobić, ale
jakich narzędzi należałoby użyć,
by wilk (motorniczy napędzający światową gospodarkę) był syty i owca (demokracja oraz szary obywatel) cała? Na to pytanie odpowiedzi należy oczekiwać od klasy politycznej, a nie od
dziennikarzy. Tę klasę – niezależnie od jej partyjnych i narodowych barw – społeczność światowa podda teraz bodaj najsurowszemu egzaminowi w historii.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
Fot. wikipedia
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CHWILÓWKI-P
POŻYCZKIKREDYTY bez BIK.
Tel. 577 669 466
KONSOLIDACJE i oddłużanie .
Nowa oferta! 790 564 948
POŻYCZKI W 24 H (także
z komornikiem), 790 564 948

! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Kabaty, 67 m2, 3 pok.,
ul. Jeżewskiego, parter, z garażem,
601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie,
do wejścia, 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku,
53 m2, 2 pokoje, do wejścia,
601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok.
c.1.3 mln. zł do neg., cisza,
spokój, świetny punkt,
601 720 840
! Żoliborz, 89 m2, wynajęty
na 10 lat, z najemcą, c.
1 mln 550 tys.zł , 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów,
Wilanów, Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
504 017 418
KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
SPRZEDAM
czynny pawilon
handlowy 140m2,
plac 410 m2
w Konstancinie,
możliwość nadbudowy,
tel. 501 228 081
SPRZEDAM tanio przedmioty
stare z lat XX: porcelana Bawaria,
rożna, patefon, lampy, zegary,
wazony, półmiski, kufle,
szkło kolorowe, inne,
tel.691 511 221

ANGIELSKI doświadczona,
dzieci, młodzież, też dojeżdżam,
601 840 574
FIZYKA, 609 41 66 65 metodyk
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam,
504 057 030
MATEMATYKA, FIZYKA,
korepetycje, matury, 605 783 233
NAUKA gry na pianinie,
512 485 680

DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 77 03 61
SPRZEDAM działkę z domkiem
całorocznym w ROD Chylice
k.Konstancina, 694 305 196;
882 11 461

NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
sprzedaż

Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii,
w stanie surowym 230 m2 na
działce 1300 m2. Cicha, spokojna
okolica, tylko 350 tys.zł,
601 720 840
! Dom Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 601 720 840,
! Dom wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840
! Józefosław, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów, segment
280/450 m2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena
1 mln 650 tys. zł, 601 720 840,,
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete,
3,5 mln zł, 601 720 840
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Działki:
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy
ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2,
usł.-przem.-inwestycyjna,
z planem. Okazja 350 zł/m2
do neg., 601 720 840
Do wynajęcia:
! Kabaty, 63 m2, ul.
Jeżewskiego, 3 pokoje, 3.300
zł/m-c, 601 720 840
! Mokotów 116 m2,
superlokalizacja, prestiżowy
apartament do wynajęcia, garaż,
ochrona, 601 720 840,
! Ursynów,29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 2600
zł/m-c, 601 720 840
Lokale handlowe :
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż, z powodu braku czasu,
601 720 840

! Lokal 75 m2, Centrum,
z najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 ,
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840
! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt,
do wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Ursynów, 36 m2, ul.
Wąwozowa, lokal do wynajęcia,
c.4000 zł/m-c, 601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840

MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MALOWANIE mieszkań,
remonty, 669 945 460
MALOWANIE - Tanio,
887 815 778
MALOWANIE - Wolne Terminy,
887 815 778
MOSKITIERY, 602 380 218
MYCIE OKIEN, pranie
dywanów, 669 945 460

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79

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

BIURO RACHUNKOWE,
606 234 106
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
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
KOMPLEKSOWE PRACE
WYKOŃCZENIOWE.
Firma Macher,
tel. 500 383 006
KOMPUTERY - pogotowie,
ul. Na Uboczu 3, tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gładź,
505 73 58 27

Szkoła Podstawowa im.
Polskich Olimpijczyków w
Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni sekretarza szkoły do
spraw kadr (pełen etat)..
Telefon kontaktowy (22) 462-85-20.
CV proszę przesyłać na adres
e-mail: praca@spwmy.edu.pl

STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07,
502 101 202

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888
REMONTY
budowlane,
ogrodzenia,
513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
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Ważne telefony

Pożegnaliśmy
Ryszarda Szaniawskiego

Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Mieczysław Zawadzki
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
22 443 71 00
fax
22 443 72 91
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01
Policja
603 19 78 lub 112
Straż Miejska 986, 22 596 71 70
Straż Pożarna 998, 22 596 71 70
Ośrodek Pomocy Społecznej
22 544 12 00
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 19115

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców
22 443 65 00
22 443 65 01
Urząd Skarbowy
22 502 00 00
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

W dniu 14 marca br. zmarł Ryszard Szaniawski, doktor nauk biologicznych, od początku lat
90-tych długoletni prezes zarządu Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, a także
dyrektor tej placówki, który zawsze jak lew walczył o jej jak najlepsze zaopatrzenie. W hospicjum przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego dobiegła m. in. kresu życia w godnych warunkach
sławna piosenkarka nurtu młodzieżowego lat 60-tych – Katarzyna Sobczyk.
Ryszard Szaniawski przeniósł się do lepszego ze światów w ślad za swoim bratem, prof. Józefem Szaniawskim, opozycjonistą z czasów PRL, współpracownikiem Radia Wolna Europa,
skazanym na 10 lat więzienia i zrehabilitowanym dopiero w wolnej Polsce.

Wilanów
Urząd Dzielnicy
ul. Franciszka Klimczaka 2
22 44 35 000
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A
22 648 22 26
Policja
22 842 32 61
Straż Miejska
986, 852 16 00
Straż Pożarna
22 596 71 40

Piaseczno

Kronika Stróżów Prawa

Nie zatrzymał się
na czerwonym świetle
Policjanci ze stołecznej drogówki zatrzymali 41-latka poszukiwanego przez mokotowskich funkcjonariuszy z wydziału do zwalczania przestępczości
przeciwko mieniu do spraw
kradzieży paliwa ze stacji benzynowych. Mężczyzna wpadł
przez niecierpliwość.
Około godziny 17:00 policjanci ze stołecznej drogówki zauważyli, jak kierujący peugeotem zignorował emitowane przez sygnalizator czerwone światło i
przejechał przez skrzyżowanie.
Postanowili zatrzymać go do
kontroli. Po podaniu podstawy
prawnej nałożyli za sprawcę wykroczenia mandat oraz 10 punktów karnych. W trakcie sprawdzenia w policyjnym systemie
okazało się, że 41-latek jest poszukiwany operacyjnie do szeregu kradzieży paliwa przez mokotowskich policjantów. W
związku z powyższym został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu.
Następnego dnia mężczyzna
usłyszał zarzut kilkunastu kradzieży paliwa w czynie ciągłym
i w warunkach recydywy, ponieważ w niedawnej przeszłości
był już karany za takie same
przestępstwa. Grozi m u kara
do 5 lat więzienia.

Wpadł za narkotyki
Policjanci doskonale wiedzieli, że zatrzymany przez
nich 31-latek ma w mieszkaniu znaczne ilości narkotyków.
Ustalili też operacyjnie, że będzie chciał je wywieźć z mieszkania i ukryć.

Według ustaleń funkcjonariuszy w mieszkaniu podejrzany mógł posiadać dużą ilość
narkotyków, którą miał zamiar
przerzucić w mało dostępne
bezpieczne dla niego miejsce.
Policjanci wiedzieli też, że mężczyzna jeździ czarnym peugeotem 308. Od około godziny
13:00 obserwowali jego auto
stojące na parkingu przed blokiem, w którym przebywał. Po
niespełna 30 minutach mężczyzna wsiadł do pojazdu i ruszył,
podróż nie trwała długo, gdyż
został zatrzymany do kontroli.
Kryminalni wyjaśnili mu powód, a następnie sprawdzili auto. Narkotyków nie było, ale w
schowku znajdował się rewolwer hukowy do złudzenia przypominający prawdziwą broń.
W drodze powrotnej do
mieszkania 31-latkowi towarzyszyli już policjanci. Mężczyzna
uświadamiał funkcjonariuszom, że znajdują się w błędzie,
ponieważ on nie posiada żadnych narkotyków. Szybko jednak okazało się, że nie było mowy o żadnym błędzie. W łazience funkcjonariusze ujawnili niebieską plastikową beczkę, a w
niej kilka worków z nielegalnym suszem o wadze około 1,2
kilograma. W jednym z pokojów kryminalni odkryli walizkę podróżną, a w niej kolejne
worki foliowe wypełnione białą sproszkowaną substancją
oraz tabletki. Badania narkotesterem potwierdziły, że to amfetamina i mefedron.
Łącznie policjanci zabezpieczyli około 1200 gramów marihuany, 2400 gramów amfetaminy, 3150 gramów mefedronu
oraz ponad 800 sztuk tabletek
MDMA. Do depozytu trafiły też
wagi elektroniczne oraz cztery
telefony komórkowe.
Mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w policyjnym
areszcie. Kolejnego dnia usłyszał
prokuratorskie zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Na wniosek i prokuratora mokotowski sąd zastosował
wobec niego środek zapobie-

gawczy w postaci dwumiesięcznego aresztu. Teraz grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Whisky zamiast pasażera
Policjanci ze stołecznej drogówki oraz ratownicy medyczni wezwani przez innych
uczestników ruchu interweniowali w sprawie mężczyzny, który nagle zasłabł za kierownica
porsche. Szybko się okazało, że
mężczyzna zasnął za kierownicą, bo był pijany.
Trudno w obecnej sytuacji było zbagatelizować widok mężczyzny, który zasłabł za kierownicą porsche. Auto zatrzymało
się na parkingu przy Torze Stegny. Kiedy inni uczennicy ruchu
drogowego zobaczyli zaistniałą
sytuację, natychmiast powiadomili ratowników medycznych.
W aucie faktycznie siedział mężczyzna z głową opartą o kierownicę. Tuż po otworzeniu drzwi
samochodu sprawa stała się jasna. Okazało się, że powodem
rzekomego złego samopoczucia
była whisky. Połowa niedopitej
butelki zajmowała miejsce pasażera. 58-letniego kierowcę zbudzili wezwani na miejsce mundurowi ze stołecznej drogówki.
W trakcie czynności do służb
podjechał właściciel pobliskiej
myjni, który oświadczył, że jego pracownik był świadkiem tego, jak badany mężczyzna, w
stanie nietrzeźwym wyjeżdżał
od niego autem.
Sam kierujący przyznał się
policjantom, że to prawda. Bełkotliwie wyjaśnił, że około południa wypił pół litra whisky.
Później pojechał na myjnię samochodową, a następnie z niej
wyjechał i zaparkował w pobliżu. Badanie alkotestem wykazało, że miał on ponad dwa promile alkoholu w organizmie.
Mężczyzna trafił do policyjnego
aresztu, natomiast jego prawo
jazdy do depozytu. Następnego
dnia usłyszał zarzuty, za które
sąd może go skazać nawet na 2
lata więzienia, wysoką grzywnę
i wieloletnią utratę uprawnień
do kierowania pojazdami.

Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 5
Starostwo
Powiatowe
Urząd Skarbowy
Pogotowie Ratunkowe

701 75 00

757 20 51
726 67 00
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Piaseczyńska 77
22 484 23 00, 22 484 23 10
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
999, 756 75 11

Lesznowola
Urząd Gminy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur)
ul. Kościuszki 9
756-75-11
Ośrodek Zdrowia
w Nowej Iwicznej
701-49-10
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence
757-99-64
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie
756-15-92
Ośrodek
Pomocy Społecznej
757 92 32
Policja
997
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna
757-05-98,
757-22-27
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mrokowie
756-15-25
w Nowej Woli
756-73-10
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe 992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne
994

Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16
Punkt Informacyjno – Kontaktowy AA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21
Infolinia AA
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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