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Faryzeusze, wystąp!
U
Z

łośliwcy, którzy żadnej władzy nie uszanują, zaironizowali w internetowych postach, że premier Mateusz Morawiecki rzeczywiście wyszedł naprzeciw przedsiębiorcom zagrożonym bankructwem z powodu pandemii koronawirusa. Umożliwiając ponowny dostęp do parków i
lasów, sprawił bowiem, że będą
mieli oni przynajmniej gdzie się
powiesić... Tak Bogiem a prawdą,
tego rodzaju stwierdzenie to wcale nie żart, bo w wielu wypadkach
ludzie dźwigający na swych barkach gospodarkę narodową nie będą mieli innego wyjścia, powtarzając tylko pamiętne słowa Adama Mickiewicza: nigdzie drogi ni
kurhanu.
ie tylko w Polsce zresztą
przedsiębiorcy mają teraz
nie lada problem. W Etiopii słynny „cesarz biegów długich”
Haile Gebrselassie zastanawia się,
jak przetrwać wirusowy kryzys w
sytuacji, gdy mu zamknięto plantacje kawy, hotele, kina i fitness
kluby, w których zatrudnia w sumie aż 3000 osób. Pamiętając, jak
sam był kiedyś biedny, Haile
wzdraga się przed zwolnieniem
któregokolwiek z pracowników,
ale na wszelki wypadek radzi tym
z plantacji kawy, żeby na razie
przestawili się na przydomową
uprawę ziemniaków, bo wkrótce
umrą z głodu.

N

nas podobny problem mają Polskie Linie Lotnicze
LOT i nikt teraz nie pyta
kokieteryjnie: „Why not by LOT?”,
skoro niemal wszystkie rejsy są zawieszone, a personel będzie musiał za chwilę z głodu palce gryźć albo nająć się do rozładowywania
wypełnionych deficytowym towarem ukraińskich antonowów, które – ku memu zdumieniu – wita
się w asyście żołnierskiej kompanii honorowej. Tak mi to akurat
pasuje do rozładunku, jak hymn
narodowy śpiewany uczestnikom
mordobicia.
lotniczej potęgi, która jeszcze
kilka tygodni temu chciała
połknąć niemieckiego Condora, zrobiło się „a LOT of trouble”.
W sektorze państwowym zresztą
kłopotów jest dużo więcej, bo w błyskawicznym tempie rośnie armia
niepotrzebnych pracowników.
Władza centralna zapowiedziała
więc cięcia personalne w rekordowo rozbuchanej bandzie swojaków, zatrudnianych masowo na
stanowiskach wiceministrów lub
członków tzw. gabinetów politycznych względnie rad nadzorczych.
Ta wisząca u klamki klientela robi
więc teraz w portki, ale Morawiecki chyba nie ma wyjścia, bo jak za
chwilę głodni i pozarażani ludzie
wyjdą na ulice, to ani policjanci,
ani Wojska Obrony Terytorialnej
nie pomogą, tym bardziej, że znowu trzeba się handryczyć z wiecznie niezadowolonymi górnikami,
jedyną grupą zawodową, której
każda kolejna władza w Polsce panicznie się boi.
iemniej, gubiący się obecnie w swych poczynaniach
państwowi wielkorządcy
sami już nie wiedzą, w którym kierunku się zwrócić. Przekonali się,
że jechać z przedsiębiorcami rów-
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otoczeniu takich problemów, a choć
Kościół jest dbającą o swój majątek zhierarchizowaną korporacją,
to przecież wielu księży i wiele zakonnic (choćby moje wspaniałe sąsiadki z klasztoru orionistek) pełni
jak najprawdziwszą duszpasterską
i charytatywną misję, wyraźnie
różniąc się od licznej grupy zdeprawowanych władzą hierarchów, faryzeuszy, dla których dobrą nowiną jest li tyko dobra kasa.
spółczesne środki masowego przekazu pozwalają na błyskawiczne skompromitowanie faryzeuszostwa tych,
którzy zmieniają opinię w zależności od politycznej potrzeby. I tak
szanowna profesor prawa Krystyna Pawłowicz, z powodu której
wstydzę się przypominać, żem
prawnik z wykształcenia – jest kompromitowana teraz we wszelkich
portalach i kanałach TV ze swą sejmową przemową sprzed paru lat,
w której dowodziła, że wybory korespondencyjne to jeden wielki
gwałt na Konstytucji. Jednocześnie
w licznych wystąpieniach produkuje się nie dyplomowany prawnik
bynajmniej, jeno magister historii
Jacek Sasin, który rzecze coś zgoła
przeciwnego. Ale Jacek nie powie
otwarcie, że „Kryśka jest głupia”,
a on wie lepiej, tak jak domorosły
ekspert w dziedzinie wypadków lotniczych Antoni Maciereiwcz wie lepiej, co się stało 10 kwietnia 2010
przed lotniskiem Siewiernyj pod
Smoleńskiem. Choć nie próbuje wytłumaczyć naukowo, czy możliwe
jest, by pilot wybuchającego samolotu zdążył jeszcze przed walnięciem w glebę wykrzyknąć fachową
komendę: kurwa mać! Cośmy słyszeli z nagrania na własne uszy...
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

no z trawą już się na pewno nie
opłaca i że nie da się dłużej wymyślać kolejnych podatków ani sposobów drobiazgowej kontroli w celu
wyszarpywania grosza od tych,
którzy sami na siebie zarabiają,
zamiast wyciągać do rządu proszalną dłoń. Jeśli pan Morawiecki
i jego pryncypał uważali, że można będzie w nieskończoność deptać
ludzi, tworzących dochód narodowy i dobrobyt państwa, to teraz
muszą się z nimi natychmiast przeprosić. Tylko jak to uczynić, skoro
dotychczas wspierało się głównie
nierobów i pasożytów, których
główną, często jedyną aktywnością życiową stało się rekordowe i

całkowicie nieodpowiedzalne dziecioróbstwo albo chlanie na umór.
ic ani w życiu w ogóle, ani
w polityce w szczególności
nie jest całkiem czarne lub
całkiem białe. Tak jak w czasach
PRL, mimo wyraźnych ograniczeń
prawnych, mnóstwo kobiet traktowało aborcję jako swego rodzaju
środek antykoncepcyjny wielokrotnego użytku, tak teraz lobby świętoszków chciałoby zamienić społeczność Polek w jedno wielkie stado klaczy rozpłodowych. Kościół –
poniekąd słusznie – broni tzw. życia
poczętego jak niepodległości, zapominając, że życiem poczętym nie
mniej niż zygota są skazani teraz na

N

bezrobocie 40-letnia kobieta lub
50-letni mężczyzna, których też
trzeba chronić. A jeśli życie jest naprawdę aż taką świętością i należy
bezwzględnie przestrzegać przykazania „nie zabijaj”, to czemu Kościół zgadza się na prowadzenie
wojen i zabijanie wroga, często temu nawet patronując, tak jak patronował wielokrotnie nawracaniu
pogan poprzez ich masowe mordowanie? Czyżby tu nie obowiązywał ów bezwzględny zakaz? Sama
nazwa „wojny krzyżowe” wskazuje wszak, że nie były to pokojowe
misje stabilizacyjne. I chyba Jezus
by ich nie pobłogosławił. Na szczęście dziś nie mamy w najbliższym
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Zmiany w pracy Urzędu
Dzielnicy Ursynów

Stolica kupi testy i uruchomi
13 mln zł na środki ochrony
Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, podjął decyzję o przeznaczeniu dalszych 13 mln zł na kolejne
zakupy wyposażenia
ochronnego. Miasto rozpoczęło też procedurę zakupu usługi 4 tys. badań
laboratoryjnych dla pracowników DPS.

– Przede wszystkim dbamy o
tych, którzy są na pierwszej linii
frontu walki z koronawirusem.
Wielokrotnie informowałem o
naszym wsparciu dla dziesięciu
szpitali miejskich. Kupujemy dla
nich sprzęt ochrony osobistej
oraz sprzęt, który pozwala ratować życie. Mamy na uwadze
fakt, że jeden ze szpitali miejskich może być wyznaczony jako
ten, który będzie przyjmował
chorych na COVID-19. Druga
kwestia to oczywiście domy pomocy społecznej. Staramy się

zrobić wszystko, by te placówki
zabezpieczyć – powiedział Rafał Trzaskowski.
Kolejna transza zakupów to
m.in. 100 tys. fartuchów jednorazowych, 200 tys. maseczek,
300 tys. rękawiczek, 50 tys. litrów płynu do dezynfekcji, 70
tys. półmasek i 100 tys. ochraniaczy na głowę i buty.

Zakupiony sprzęt zostanie
przekazany do miejskich szpitali i przychodni, a także do domów opieki społecznej, ośrodków pomagających osobom bezdomnym oraz wolontariuszom
wspierającym m.in. seniorów.
Niedawno za 12 mln zł kupiono środki ochrony, które sukcesywnie wydawane są miejskim
szpitalom. Zapewniono także
miejsca na odbycie kwarantanny
w szkolnych bursach dla pracowników służby zdrowia. Dodatkowo, dla szpitali i przychodni za-

kupiono kolejne środki ochrony
za pośrednictwem dużej grupy
zakupowej, którą stworzyły 24
miejskie podmioty lecznicze.
Rozpoczęto procedurę zakupu usługi 4 tys. badań laboratoryjnych w zakresie diagnostyki
zakażeń koronawirusem dla pracowników DPS. Wprowadzono
nowy system pracy w tych pla-

cówkach. Opiekunowie pracują
w trybie zmianowym w taki sposób, by zmiany nie spotykały się
ze sobą. Dodatkowo, będą badani na dzień przed powrotem
na kolejny, 14-dniowy dyżur. Badania będą wykonywały dwa
prywatne laboratoria. Niedługo
DPS-y otrzymają kupione z rezerwy kryzysowej jednorazowe
środki ochrony oraz 4 tys. maseczek wielorazowych.
W Warszawie funkcjonuje 19
domów pomocy społecznej, z
czego 14 to jednostki publiczne,

pozostałe 5 to podmioty, działające przy wsparciu miasta. Zapewniają 1850 miejsc dla osób,
wymagających całodobowej
opieki z powodu wieku, choroby
i/lub niepełnosprawności. Okolice 19 warszawskich DPS-ów są
dezynfekowane. Ozonowanie
będzie powtarzane co kilka dni.
Od 17 kwietnia, przy ul. Myśliborskiej działa pierwsze warszawskie izolatorium dla bezdomnych, które będzie przyjmować osoby na dobrowolną, 2-tygodniową obserwację (izolatorium) - bez możliwości wyjścia.
Dopiero po tym okresie bezdomni – jeśli będą zdrowi – będą mogli się starać o przyjęcie do schroniska. Ta placówka została przygotowana dla 40 osób.
Uruchomiona została również
nowa noclegownia przy ul. Kaczorowej (dla 100 osób, w tym
20 kobiet). Jest tam 10 pokoi,
wyżywienie oraz możliwość
umycia się i otrzymania nowej
odzieży.
Dodatkowo po Warszawie jeździ autobus – Mobilny Punkt Poradnictwa - wydający codziennie
ok. 350 porcji żywnościowych.
Osoby bezdomne w Mobilnym
Punkcie otrzymają także jednorazowe maseczki ochronne, a od
przyszłego tygodnia do ich dyspozycji będzie 1000 maseczek
wielokrotnego użytku.
Już w marcu miasto przekazało do 20 organizacji, opiekujących się bezdomnymi, środki
ochrony. Wkrótce zostanie do
nich skierowana kolejna darowizna. Personel, pracujący bezpośrednio z osobami bezdomnymi, ma możliwość przeprowadzania bezpłatnych testów.
RK
Fot. R.Motyl

Ważna informacja dla wszystkich mieszkańców naszej
dzielnicy. Od 22 kwietnia w Urzędzie Dzielnicy Ursynów realizowane są wszystkie sprawy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji pojazdów, praw jazdy i innych dokumentów komunikacyjnych. Warunkiem realizacji usługi będzie telefoniczne
umówienie się na wizytę oraz uiszczenie opłaty przelewem. Szczegóły pracy Urzędu poniżej.
1. Bezpośrednio realizowane będą następujące sprawy (wejście
od strony al. KEN):
- rejestracja stanu cywilnego
- śluby (z ograniczeniem obecności do pary młodej i świadków)
- sprawy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji pojazdów, praw jazdy, wydawania innych dokumentów komunikacyjnych (po umówieniu telefonicznym oraz z dowodem
wpłaty – w sprawach, w których opłata jest wymagana)
2. W pozostałym zakresie bezpośrednia obsługa klientów polegać będzie na przyjmowaniu pism i wniosków (w tym m.in. dotyczące zbycia i nabycia pojazdów).
Pisma można składać w punkcie podawczym od strony ul. Gandhi. Jeśli jest to niezbędne dla realizacji sprawy, podejmowane będą także inne czynności wymagające kontaktu z klientem (np.
podpisywanie i odbiór dokumentów, oględziny w terenie itp.).
3. Niemożliwe będzie dokonywanie płatności w kasach Urzędu
– wyłącznie płatności przelewem lub inne formy płatności elektronicznej lub zdalnej.
4. W poniedziałki Urząd będzie czynny w godzinach 8-16.
Kontakt z Urzędem możliwy jest drogą mailową i telefoniczną.
Numery telefonów i adresy e-mail podane są na stronie www.ursynow.pl. Wszystkie informacje i dane kontaktowe dostępne są
także pod numerem telefonu 19115.
Składanie pism wymagających podpisu możliwe jest drogą
pocztową lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
(pismo musi być podpisane profilem zaufanym lub podpisem
elektronicznym).
Telefoniczne umawianie wizyt:
– w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych –
22 443 73 64
– w zakresie rejestracji pojazdów i innych dokumentów komunikacyjnych – 22 443 73 56
– w zakresie praw jazdy – 22 443 73 22.
Ursynowscy urzędnicy apelują o punktualne przychodzenie do
Urzędu na umówioną telefonicznie wizytę!

Kolejna zbiórka krwi

Ratownicy potrzebują ratunku...
Już po raz drugi w ciągu
kilku tygodni koronawirus zaatakował zespół stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans| przy ul.
Jastrzębowskiego 22 na
Ursynowie.
Tym razem w kłopocie jest
ponoć trzynastu ratowników,
którzy mieli zarazić się od kierowcy z Mokotowa, gdzie
kwarantnnę musi odbyć 45
osób. Stacja Pogotowia przy
Jastrzębowskiego ma ostatnio
same kłopoty, pod koniec roku
groziła jej eksmisja z zajmowanego lokalu, a teraz skład
zespołu ratowniczego dziesiątkowany jest przez zarazę.
W sumie na skutek koronawirusa mocno nadwątlone są siły całego pogotowia w stolicy.
Ratownikom i kierowcom
wciąż brakuje środków ochrony i każdego dnia narażeni są
na zakażenie.
Ko s

W najbliższą sobotę, 25 kwietnia, w godz. 9.00 – 14.00
na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbędzie
się kolejna akcja poboru krwi zorganizowana przez
Klub HDK Krewki Ursynów.
Ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie dołoży wszelkich starań, aby oddanie krwi w czasie
epidemii było bezpieczne. Bardzo ważne jest, aby w tym szczególnym czasie stosować się do wszelkich zaleceń. Prosimy nie przychodźcie:
– z osobami towarzyszącymi,
– jeżeli macie objawy infekcji,
– jeżeli mieliście styczność z osobami, u których potwierdzono zarażenie.
Ze względu na stan epidemii wstrzymane zostają działania dodatkowe (zbiórka plastikowych nakrętek, zapisy do bazy potencjalnych dawców szpiku, koncerty towarzyszące). Krew szczególnie
w czasie epidemii jest bezcennym darem, który może uratować
komuś życie!
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Z dyrektor Wiolettą Krzyżanowską o szkole online

Z Microsoftem pod rękę...
MACIEJ PETRUCZENKO: Jak
kierowana przez panią Szkoła
Podstawowa nr 323 im. Polskich
Olimpijczyków daje sobie radę w
czasie zarazy?
WIOLETTA KRZYŻANOWSKA:
Początki były bardzo trudne, ale
udało nam się ruszyć z podstawą
programową. W sytuacji, gdy
budynek szkolny musi być zamknięty, trzeba było przejść –
podobnie jak inne szkoły – na
system kształcenia zdalnego, na
którego uruchomienie mieliśmy
zaledwie kilkadziesiąt godzin.
Rodzice uczniów czekali, aż sobie z tym poradzimy. Powołałam od razu specjalną grupę roboczą i wspólnymi siłami zdołaliśmy przygotować na czas potrzebne materiały, by 25 marca
wystartować z nauczaniem online. W szkole pracuje 120 nauczycieli w różnym wieku. Większość z nich to nie są informatycy, a mimo to wszyscy zdążyli
przystosować się do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams oferowanej w usłudze Office 365. W
szkole nastąpił zatem historyczny przełom.
Pandemia koronawirusa ma,
jak widać, również dobre strony,
bo udało się momentalnie wprowadzić nowoczesną formułę
prowadzenia lekcji, która teraz
stanie się zapewne chlebem powszednim. Skoro my, dziennikarze, również w „Passie” już
dawno nawykliśmy do pracy online, to tym bardziej jest on właściwym rozwiązaniem na linii
uczeń – nauczyciel...

Na pewno jest to pod wieloma
względami korzystne rozwiązanie. Dzięki kamerce i mikrofonowi prowadzący lekcję może
obcować z uczniem twarzą w
twarz i niejako ucho w ucho,
więc jest zachowany niezbędny
kontakt osobisty. W porównaniu z tradycyjnymi lekcjami jest
tylko taka różnica, że online one
nie mogą trwać aż 45 minut, lecz
muszą być o wiele krótsze.
Dziecko uczy się przecież 6-7
różnych przedmiotów, a ze
wzglęedów zdrowotnych nie powinno mieć wielogodzinnych sesji przy komputerze. Dlatego lekcja toczy się przez 10-15 minut,
a resztę uczeń załatwia na czacie
albo już bezpośrednio w zeszycie. W wyższych klasach, siódmej-ósmej, lekcje online trwają
do półtorej godziny. Co ciekawe,
w prezentowaną tematykę chętnie dają się wciągać ich bierni
uczestnicy, rodzice. Gdy niedawno w trakcie lekcji języka polskiego tematem były rymy, jeden z rodziców, zachęcony wykładem nauczyciela, sam napisał
wiersz. Rodzice zauważają ciepły stosunek nauczycieli do dzieci podczas lekcji online. Przy tej
formule kształcenia rodzicielskie
uwagi są zresztą chętnie przyjmowane. Mnie, jako dyrektorowi szkoły, szczególnie zależy, żeby widzieć w dziecku nie maszynę do odrabiania lekcji, ale po
prostu drugiego człowieka. Takie
podejście przynosi o wiele lepszy
efekt dydaktyczny. A przy kształceniu online między uczniem i
nauczycielem wytwarza się swoisty, zupełnie nowy savoir vivre

i ta internetowa etykieta bardzo
korzystnie wpływa na prowadzenie lekcji.
Również lekcji religii i etyki?
Jak najbardziej. Tu nie ma
żadnej różnicy. Wszyscy musimy przecież pracować za pośrednictwem internetu. A powiem
jeszcze, że w tym trybie pracują
także specjaliści, psycholog czy
też ktoś, kto zajmuje się dziećmi
dotkniętymi zespołem Aspergera. Poprzez internet prowadzone
są pozalekcyjne zajęcia dodatkowe. A i nauczyciele wychowania fizycznego nie próżnują, pokazując, jak można pewne ćwiczenia wykonywać w domu, skoro obiekty sportowe są niedostępne. W trybie internetowym
prowadzi zajęcia nawet pani organizująca szkolny chór. Ze zrozumiałych względów Rada Pedagogiczna też musi obradować
online.
Przypuszczam, że i w pani
szkole występuje problem dzieci, które nie mają w domu komputerów albo wystarczająco
szybkiego internetu...
W stosunkowo niewielkim
stopnu wprawdzie, ale istnieje i
ten problem. Szkoła trochę pomogła takim dzieciom, bowiem
już dużo wcześniej pozyskaliśmym od Urzędu Dzielnicy Ursynów około 20 używanych
komputerów w bardzo dobrym
stanie. Stanowiły one u nas zapas sprzętowy, który natychmiast wykorzystaliśmy, udostępniając je uczniom, którzy nie
mają komputera w warunkach
domowych. Czasem zresztą nie
chodzi o sam brak, tylko o to,
że ze sprzętu musi korzystać kilkoro rodzeństwa, a do tego dochodzą zwykle rodzice wykonujący pracę zawodową online. To
jest w tej chwili problem ogólnopolski. Ministerstwo Edukacji
Narodowej w porozumieniu z
Ministerstwem Cyfryzacji przekazało miastu stołecznemu Warszawa raptem 100 tysięcy złotych na zakup sprzętu komputerowego dla szkół. Ale ta suma
niewiele znaczy. Potrzeba bowiem aż 23 000 komputerów,
więc chodzi o miliony złotych.

Wioletta Krzyżanowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 323 im Polskich Olimpijczyków przy
ul. Hirszfelda na Ursynowie. Znana z wprowadzania innowacji w kształceniu, w 2016 wypróbowała model, w którym dzieciom nie zadawano prac domowych. Wielka miłośniczka sportu.
Sama lubi pobiegać w Lesie Kabackim, a do pracy – przy dobrej pogodzie – najchętniej jeździ
rowerem.
Wiem, że w skali całego kraju
wiele szkół nie przeszło jeszcze
podstawowego procesu cyfryzacji i nie mają nawet elektronicznych dzienników lekcyjnych. Ja akurat mogę być jako
dyrektor bardzo zadowolona,
ponieważ zgodna współpraca
zespołu pedagogicznego i rodziców pozwoliła na błyskawiczne
wprowadzenie zdalnego systemu nauki. Dziękując wszystkim

za to, umieściłam na szkolnych rodziny znajdują się w trudnej
oknach napis: Zawsze razem – sytuacji materialnej. Już od
szkoła online.
czwartku 23 kwietnia zaczniemy im dostarczać paczki żywNiestety, z uwagi na pande- nościowe.
mię, zatrzymanie życia gospodarczego i coraz większe bezroDziękuję za odsłonięcie szkolbocie – nastanie okres powięk- nych kulis w smutnym czasie
szającej się biedy i w szkole da się pandemii i przepraszam, że w
to odczuć...
tych warunkach musieliśmy z
Na razie robimy, co możemy, konieczności rozmawiać na
żeby pomóc dzieciom, których odległość.

Warszawiacy chcą korzystać z Veturilo
Prezydent Warszawy apeluje do
rządu o zniesienie zakazu korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich. Polska - inaczej
niż kraje europejskie - wprowadziła ograniczenia w korzystaniu z publicznych jednośladów.
Jednocześnie złagodzenie zakazów w przemieszczaniu się
wpływa na wzrost liczby pasażerów komunikacji miejskiej.
W tym kontekście nie widać uzasadnienia dla utrzymywania zakazu korzystania z rowerów miejskich. Nie wolno ich używać od 1 kwietnia, a 20
kwietnia zakaz przedłużono do odwołania, podczas gdy niejeden warszawiak korzysta z Veturilo zamiast komunikacji miejskiej.
Prezydent Warszawy wystosuje do
rządu pismo w sprawie zniesienia zakazu korzystania z rowerów publicznych.
Zgodnie z zamysłem rządowych rozporządzeń znaczenie systemów publicznych wypożyczalni rowerów zostało
ograniczone jedynie do funkcji rekreacyjnej, podczas gdy warszawskie Veturilo jest ważnym elementem układu
transportowego stolicy. W ostatnich tygodniach marca notowanych było po
kilka tysięcy wypożyczeń dziennie.
Większość z nich trwała krócej niż 20

minut, więc z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że nie były to
przejazdy rekreacyjne.
Polska jest prawdopodobnie jedynym państwem w Europie, które zakazało, na poziomie ogólnokrajowym, korzystania z rowerów miejskich. Miasta
walczące z COVID-19 najczęściej wręcz
zachęcają do korzystania z roweru – w
tym publicznego – przy poruszaniu się
do pracy lub na zakupy. Kluczową zaletą roweru jest właśnie możliwość dostosowania się do obostrzeń w czasie epidemii koronawirusa. Osoba przemieszczająca się indywidualnie na rowerze
może jechać tak, by zachować odpowiedni dystans od innych osób.
Warszawa, przed wprowadzeniem
zakazu używania Veturilo, wspólnie z
operatorem systemu – firmą Nextbike
Polska – regularnie dezynfekowała kierownice, siodła, linki z kodem, a także
ekrany dotykowe w terminalach stacji.
Niezrozumiałe jest, że przy wyłączeniu Veturilo i systemów w innych miastach, zakazem nie objęto ani współdzielonych hulajnóg, ani skuterów, ani
samochodów. Z literą rozporządzenia
zgodne są nawet - choć w Polsce to
rzadka usługa - prywatne wypożyczalnie rowerów, działające bez porozumienia z miastem. Zakaz dotknął je-

dynie usługi miejskiej, która jest uporządkowana, tania i bardzo w Warszawie popularna.
Warszawski Transport Publiczny
funkcjonuje normalnie. Codziennie na
ulice miasta wyjeżdża ponad 1400 autobusów i 400 tramwajów, pociągi metra i Szybkiej Kolei Miejskiej. Pojazdy
jeżdżą punktualnie, dbamy też o ich
czystość – są regularnie sprzątane i dezynfekowane.

– Na bieżąco obserwujemy sytuację w
komunikacji, liczymy pasażerów i elastycznie reagujemy na potrzeby, m.in.
zmieniliśmy rozkłady linii 179, 186,
190, 340 tak, aby poranny szczyt rozpoczynał się wcześniej i w tym czasie autobusy przyjeżdżały na przystanki częściej. Tam, gdzie jest to potrzebne, kierujemy autobusy przegubowe – tak zrobiliśmy na linii 707 – komentują pracownicy ratusza.

W okresie epidemii w Warszawskim
Transporcie Publicznym jest dużo mniej
pasażerów – w autobusach to ok. 20
proc. podróżnych, w metrze – ok. 14
proc. W marcu sprzedanych zostało o
ponad połowę biletów mniej niż w zeszłym roku w tym samym miesiącu. Ale
już w okresie poświątecznym pasażerów zaczęło przybywać. W piątek17
kwietnia, do metra weszło najwięcej
osób (80 628) od 24 marca, a liczba
sprzedanych biletów zarówno we wtorek (18 723), jak i w środę (16 971) była najwyższa od 16 marca. Część pasażerów odwiesiła już swoje bilety długookresowe. Zniesienie obostrzeń,
związanych z przemieszczaniem się w
celach rekreacyjnych, a także otwarcie
parków, lasów i bulwarów prawdopodobnie wpłynie na dalszy wzrost liczby
pasażerów.
Przypominamy, że w środkach transportu może jednocześnie podróżować
nie więcej osób niż połowa liczby miejsc
siedzących. Dlatego też w każdym pojeździe, przy drzwiach jest informacja o
maksymalnej liczbie pasażerów, jaka
może nim jechać. Dotychczas przekroczenia tej liczby zdarzały się rzadko.
Pasażerowie rozumieją sytuację i w razie przepełnienia sami opuszczają poRK
jazd lub do niego nie wsiadają.
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Las Kabacki już na legalu!
namiastki. Wszędzie kolejki, do sklepów, na pocztę, a w domu wyglądanie
przez okno i telewizja.
– Ile można było oglądać te durne
seriale w telewizji – żalił się pan Jan z
Natolina, spotkany w Lesie Kabackim
podczas spaceru. – Żona to lubi oglądać,
ale ja niespecjalnie. Telewizor jeden,
ona zawłaszczyła program, no i co zroniej bliskości innych osób. No cóż, wła- bić. A teraz to przynajmniej mogę sobie
dze poluzowały, więc w porzo. Dali pa- przyjść na długi spacer. Może w domu
lec, urwiemy rękę, może i więcej się uda. się uspokoi, bo już zaczęliśmy trochę
patrzeć wilkiem na siebie – opowiadał
Niewinne złego początki
pan Jan.
Minęło raptem półtora miesiąca od
rozpoczęcia panicznego wykupywa- Stopniowe znoszenie ograniczeń
Trwające od trzech tygodni najnia mydła i żeli dezynfekujących z ursynowskich marketów, późniejszego ostrzejsze zakazy i ograniczenia poworobienia dwutygodniowych zapasów li zaczynają łagodnieć. W ostatnią nieżywnościowych na wypadek koniecz- dzielę zostało opublikowane w Dzienności poddania się kwarantannie. Ur- niku Ustaw rozporządzenie Rady Minisynowianie z pewnym niedowierza- strów dotyczące częściowego znoszenie przyjmowali kolejne ograniczenia nia ograniczeń związanych z korona– zachętę (na początek), by nie posy- wirusem. Zapowiedzi zmian przedstałać dzieci do przedszkoli i szkół, za- wił premier Mateusz Morawiecki podmknięcie ośrodków sportowych i kul- czas konferencji prasowej 16 kwietnia.
– Poprzez wprowadzane ograniczeturalnych. Wkrótce dziesiątki i setki
rodzin poddanych kwarantannie i nia kupujemy czas na przystosowanie
pierwsze przypadki zachorowań na służby zdrowia – mówił premier. –

łych – jak zapowiedziano – będą ustalane na bieżąco. Ministerstwo Zdrowia
ma przeprowadzać cotygodniową ewaluację skutków zmian. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń
zależeć będzie od: przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie
ciężkim), wydajności służby zdrowia
(zwłaszcza szpitali jednoimiennych)
oraz realizacji wytycznych sanitarnych
przez podmioty odpowiedzialne.
Od 20 kwietnia osoby poniżej 13 lat
zostały zobowiązane do poruszania się
pod opieką osób dorosłych. Starsza młodzież już nie będzie musiała mieć opiekuna. W miejscach ogólnodostępnych
obowiązkowe jest już teraz zasłanianie
nosa i ust. Można to robić przy pomocy
odzieży lub jej części, maski albo maseczki. W rozporządzeniu wskazano,
że obowiązek zakrywania ust i nosa nie
dotyczy przebywania na terenie lasów.
Doprecyzowano, że zakrywanie nosa i
ust jest obowiązkowe w miejscach ogólnodostępnych (i tylko w tych), a takim
nie jest np.: gospodarstwo rolne lub rodzinne ogródki działkowe.
Ponieważ sprawa noszenia maseczek
w lasach i przebywania w rezerwatach

Wprowadzamy teraz nową rzeczywistość gospodarczą i proponujemy nowe reguły gry. Wprowadzimy zasadę
“trzech i”. Będzie to izolacja, identyfikacja i informatyzacja. Celem ma być
szybsze i bardziej efektywne wyłapywanie osób, które mogły mieć kontakt
z osobą zarażoną. Od 20 kwietnia przystępujemy do nowego etapu stopniowego zdejmowania obostrzeń.
Otwieramy lasy i parki (z wyłączeniem placów zabaw) - Nie traktujmy
tego jako zaproszenie do niekontrolowanej rekreacji – powiedział Mateusz
Morawiecki.
Złagodzone zostaną przepisy w handlu. W sklepach do 100 m kw. była możliwość obsługi 4 klientów na 1 kasę. W
kościołach będzie mogła przebywać jedna osoba na 15 m kw.. Samodzielnie
poruszać będą mogli się nastolatkowie
powyżej 13 roku życia – zapowiadał
premier Mateusz Morawiecki.
Jak poinformowała PAP, w opublikowanym rozporządzeniu rząd m. in. zapowiedział, że ograniczenia będą znoszone w czterech etapach. Pierwszy rozpocznie się 20 kwietnia. Daty pozosta-

przyrody i parkach narodowych budziły wątpliwości i zapytania, po rekomendacji ministra środowiska Michała Wosia, Ministerstwo w przesłanym do Polskiej Agencji Prasowej komunikacie poinformowało, że “od poniedziałku będzie można swobodnie wchodzić do lasów i parków narodowych w całej Polsce; w lesie nie ma obowiązku korzystania z maseczki”. Zwrócono również
uwagę, że nadal obowiązuje zakaz grupowania się i trzeba zachowywać bezpieczny odstęp. Dla bezpieczeństwa w
miejscach, gdzie może pojawiać się więcej osób, zostaje zachowany obowiązek zasłaniania twarzy. Na parkingu
należy więc nosi maseczkę, ale w lesie
już tego obowiązku nie ma. Resort środowiska podkreślał jednocześnie, że
decyzją Rady Ministrów niedostępna
pozostaje mała infrastruktura leśna:
urządzenia przeznaczone do zabawy
dzieci, wiaty i miejsca biwakowania.

Z epidemią COVID-19 właściwie już się oswoiliśmy, ograniczenia
wszyły się w nasz codzienny rytm. Oczywiście, zgodnie z kreatywnością ursynowian (malkontenci nazywają to czasem niesubordynacją) jakoś zaczęliśmy sobie dawać radę. Maseczki to maseczki –
warto nosić. Ale trwające od szeregu tygodni ograniczenia w wychodzeniu z domu, do parków i na tereny zielone, z tym bywało
różnie. Wreszcie pojawiła się długo oczekiwana decyzja – parki i
lasy zostały na powrót udostępnione.

Bogusław Lasocki

Zaczęło się w poniedziałek
Już od przedpołudnia pod Lasem Kabackim zaroiło się od mieszkańców, właściwie od każdej “ursynowskiej” strony
– wchodzących m. in. od ulicy Nowoursynowskiej, Zaruby, Wilczy Dół, Moczydłowskiej... Przed południem oczywiście emeryci, kijkowcy Nordic Walking,
mamcie z maluszkami. Później, po zakończeniu zajęć szkolnych on-line, licznie pojawiła się młodzież. A po południu – już tłumnie – cały społeczny przekrój Ursynowa. Momentami na głównych drogach wejściowych do lasu w
zasięgu wzroku bywało po kilkadziesiąt osób, a w całym Lesie Kabackim,
mimo że dzień powszedni – zapewne
kilka tysięcy. Przed wejściem do lasu
prawie wszyscy w maseczkach, w lesie
również większość jakby odruchowo
nie korzystała z możliwości ich zdjęcia.
– Nareszcie, już nie mogliśmy doczekać się – mówiła pani Anna z Kabat,
mama dwójki kilkulatków. – Niby na
spacer z dziećmi w ogóle można było
chodzić, ale moi chłopcy bardzo lubią
akurat ten las. Chodziliśmy często, dobre, czyste powietrze bez pyłów i spalin.
Szkoda, że teren zabaw przy polanie
jeszcze zamknięty, ale na początek dobre i to – cieszyła się pani Anna.
Otwarcie lasu było prawdziwym wyzwoleniem dla bardzo licznej rzeszy
osób uprawiających Nordic Walking.
Nie dość że mogli jawnie wyjść z kijkami, to jeszcze do lasu. – Cieszymy się z
małżonkiem szalenie, że już możemy
wreszcie chodzić z kijkami - radowała
się pani Krystyna z uśmiechniętym panem Wacławem, tak na oko osiemdziesięciolatkowie, którzy przyjechali samochodem aż z Mokotowa. – Dotychczas staraliśmy się tu przychodzić na
kijki dwa, trzy razy w tygodniu. Były
poza tym bezpłatne zajęcia NW dla seniorów, do których się podłączaliśmy.
Wspaniały las i znakomita możliwość
utrzymania zdrowia, co w naszym wieku jest niezwykle ważne. Zwłaszcza dla
stawów i kręgosłupa. Dobrze, że znów
będziemy mogli się aktywnie regenerować – cieszyli się dziarscy emeryci.
We wtorek podobnie, ale jakby wzrosła świadomość maseczkowa. Jeszcze
przed południem ludzie w maseczkach,
więc obchodzili się sporym łukiem. Jednak później prawie wszyscy pościągali
maseczki, zapominając zakładać nawet
podczas przechodzenia w bezpośred-

Ursynowie. Wreszcie zagrożenie epidemiczne na terenie całego kraju. Mniej
niż miesiąc temu zamknięto urzędy,
spółdzielnie, wszedł w życie rządowy
zakaz wychodzenia z domu poza niezbędnymi okolicznościami, już ponad
tysiąc osób w odosobnieniu. W Polsce
setki chorych, wiadomo, że SARS-CoV2 jest bardzo zaraźliwy. Ursynowianie, niepomni tego, tłumnie piknikują
na polanie powsińskiej, wypełniają aleje spacerowe Lasu Kabackiegi, często
nie przestrzegając wymogu odpowiedniego oddalenia. Pomysł radnego, by
zamknąć Las Kabacki ze względu na
potencjalnie zbyt bliskie przebywanie
spacerowiczów wydawał się bardzo
niedorzeczny. Jednak od 1 kwietnia,
a właściwie po zapowiedziach kilka
dni wcześniej, dyskusje i spekulacje
skończyły się – wśród innych obostrzeń, zostały zamknięte również lasy miejskie, w tym Las Kabacki.
To były trudne dni, zwłaszcza dla
osób aktywnych, lubiących spacery, bieganie, jazdę na rowerze, kijki. Codzienne zakupy i ewentualny spacer z psem,
jeśli ktoś go posiadał, to były zaledwie

Epidemia trwa, rozwija się
Jeszcze w okresie pełnych ograniczeń, w popołudnia, zwłaszcza weekendowe, pod skarpą ursynowską i

wzdłuż potoczku odbywały się masowe
“spacery z psami” (jeden pies i zwykle
kompletny przekrój pokoleniowy rodziny) lub również rodzinne “spacery
z dziećmi” . Pomiędzy spacerowiczami
od czasu do czasu biegacze, rowerzyści.
Na wąskich przejściach nie sposób było utrzymać dwumetrowy dystans pomiędzy mijającymi się osobami.
W tej chwili, po złagodzeniu ograniczeń, przecież w żaden sposób nie
zmniejszyło się zagrożenie zarażeniem. Trzeba pamiętać, i to nie jest gołosłowne straszenie, że z dnia na dzień
jest coraz gorzej, bowiem epidemia
trwa i się rozwija. Zwiększa się liczba
zachorowań, a więc potencjalnie
zwiększa się też ryzyko zarażenia. Chorych, ale jeszcze bez widocznych objawów, będzie przecież coraz więcej.
Wielu przedstawicieli władz i służb
medycznych zapowiada szczyt zachorowań na maj. A jest to dopiero pierwsza faza epidemii. Już tekstem otwartym, wielu specjalistów mówi o prawdopodobieństwie wystąpienia drugiej,
jesiennej fali zachorowań, groźniejszej
niż obecna, bo być może połączonej z
sezonowymi zachorowaniami na grypę. A zmutowanie obydwu wirusów
może zrodzić faktyczny dramat. Polska
służba zdrowia od wielu lat, właściwie od zawsze, jest dramatycznie niedofinansowana.
Faktyczną prawdę, dotyczącą obecnej sytuacji aż do bólu przedstawił podczas wieczornej rozmowy w telewizyjnej “Kropce nad i” prof. Robert Flisiak,
prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych,
opracowującego procedury i zalecenia
m. in. w zakresie leczenia zakażeń SARS-CoV-2. W bogatej treściowo wypowiedzi zwrócił m. in. uwagę, że poziom
testowania w Polsce dotyczy stosunkowo małej liczby osób. Jednak ta niewystarczająca liczba testów jest związana
z poziomem wydolności personelu analitycznego. Należałoby realizować więcej testów, gdyż “liczba rozpoznanych
zakażeń dziennie jest wprost proporcjonalna do ilości zrealizowanych testów. A więc stosować zalecenie WHO:
testowanie, testowanie, testowanie...” .
Jednak obecnie fizyczne możliwości
powiększenia testowania są bardzo
ograniczone.
Z tego też powodu zapewne wynika,
że nie jest wystarczająco testowany
personel medyczny, gdyż tylko dla lekarzy i pielęgniarek niezbędne byłoby
przeprowadzenie ok. 20 - 40 tys. testów dziennie (przeliczenia BL na podstawie danych GUS i MZ). A średnia
ilość testów zrealizowanych w ciągu
ostatnich pięciu dni (15 - 20 kwietnia)
wynosi 11 tysięcy, bo taka właśnie jest
przeciętna wydolność systemu. Nie
wątpię, że stan ten jest znany władzom, i na pewno nad tym pracują, to
jednak wymaga czasu. Lat zaniedbań
nie da się uzdrowić ani w miesiąc, ani
nawet w rok.
Co więc nam pozostaje? Znów zgodnie z zaleceniami WHO: myć jak najczęściej ręce i maksymalnie ograniczać
kontakty z osobami nie będącymi stałymi domownikami. No i jeszcze maseczki, ale noszone i zdejmowane w prawidłowy sposób, bo tam również może
być źródło infekcji.

7

Kwarantanna nie musi oznaczać nudy!
Od ogłoszenia narodowej kwarantanny
minął przeszło miesiąc. Po takim czasie
część osób przyzwyczaiła się do spowolnionego rytmu życia, jednak nie powinno to oznaczać zastoju w rozwijaniu
pasji.
Dlatego pamiętając o potrzebach zarówno warszawiaków jak i lokalnej społeczności Mokotowa,
Służewski Dom Kultury przygotował dedykowane zajęcia online. Myśl przewodnia kursów jest
prosta – mimo utrudnionego wyjścia z domu,
oferta domu kultury powinna rozwijać, bawić
i kształcić.
Dla maluchów w wieku 2 i 3 lata, zaproponowano zajęcia ogólnorozwojowe organizowane
w każdy wtorek i czwartek. Uwielbiana przez
dzieci i ich opiekunów Kamila Calińska prowadzi
zajęcia, dzięki którym można uczyć się podstawowych pojęć, takich jak: nazwy kolorów, kształtów, dni tygodnia czy nazywania uczuć. Nie brakuje też muzyki, tańca i zabaw plastycznych. Za
każdym razem dzieci odwiedza Pan Emilian – pacynka, która czyta im bajeczki i wierszyki.
Ciało jest instrumentem, na którym może grać
każdy. Trzeba jednak wiedzieć, jak to robić. Podczas indywidualnych zajęć z Piotrem „Bobby”
Jaroszem – Mistrzem Polski Beatboxu – można
wejść w świat kreacji dźwięków i komponowania

utworów przy użyciu przepony. Warsztaty dopasowane są do czasu uczestnika zajęć i prowadzone są przez komunikatory audio-video (np. Skype).
W ofercie można także znaleźć bezpłatne formy
rozwoju. Wielkim zainteresowaniem cieszy się
kurs fotografii online. Każdy odcinek jest poświęcony dedykowanemu zagadnieniu fotograficznemu, dzięki czemu można poznawać tajniki warsztatu bez wychodzenia z domu.
Na koniec coś dla ducha. Wirtualna wystawa
„3 ekspresje” prezentowana w Galerii przy Kozach
SDK to ekspozycja dostępna dla każdego. Można
w niej znaleźć prace Jadwigi Iwańskiej, Marii Kostrzewskiej-Baron i Bojany H. Leznicki – te trzy artystki to absolwentki łódzkiej uczelni plastycznej
tworzące nieformalną grupę twórczą i wspólnie
wystawiające swój, jakże zróżnicowany stylistycznie, artystyczny dorobek. Nieoficjalnie wiadomo,
że w planach są nowe wystawy online.
Jak sam zespół Służewskiego Domu Kultury
przyznaje, nic nie zastąpi spotkania na żywo z
drugim człowiekiem. Dom kultury bez odbiorcy
jest pusty. Nie zmienia to jednak faktu, że pandemia koronawirusa zapoczątkowała w publicznych
instytucjach kultury nowy trend rozwoju. W realizacji są kolejne zajęcia online, dlatego warto regularnie sprawdzać stronę internetową SDK
www.sdk.waw.pl.

Wykonanie nawierzchni na Piaseczyńskiej
Mimo trudnej sytuacji
i znacznych ograniczeń
w związku z trwającą
pandemią, 16 kwietnia
udało się wprowadzić
wykonawcę robót w celu
przebudowy ul. Piaseczyńskiej.
Prace polegają na utwardzeniu gruntowej nawierzchni drogi gminnej ul. Piaseczyńskiej na
odcinku od ul. Jaworowskiej do
ul. Idzikowskiego. Nawierzchnia jest realizowana w ramach
„Programu poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych” na terenie Warszawy.

Przewidywany zakres robót:
– korytowanie i wykonanie
podbudowy z kruszywa łamanego;
– warstwa wiążąca (bitumiczna);
– warstwa ścieralna (bitumiczna);
– pobocza z kruszywa łamanego.
Planowany termin realizacji
robót: od 20 kwietnia do 30 maja br. Z kolei planowana długość odcinka jaki ma być wykonany to 550 metrów.
Nawierzchnia jezdni będzie
miała szerokość około 5 metrów. Wartość robót jakie pozyskała Dzielnica Mokotów w ra-

mach programu ogólnomiejskiego to ok. 800 tys. zł.
W ostatnich dniach odbył się
odbiór końcowy realizowanej
nawierzchni na ul. Cytrynowej w
ramach wspomnianego programu utwardzenia dróg. Tym samym zostały zakończone prace
w rejonie Siekierek, na ul. Figowej, Daktylowej i Cytrynowej,
które zostały rozpoczęte w ubiegłym roku.
Dzielnica Mokotów będzie
czyniła starania o przyznanie kolejnych nakładek bitumicznych
na drogach gruntowych na terenie dzielnicy.

Akcja Żonkile
77 lat temu, 19 kwietnia
1943 roku, wybuchło
powstanie w getcie
warszawskim.
Już po raz ósmy organizowana była akcja społeczno-edukacyjna Żonkile, która symbolizuje pamięć o tych wydarzeniach.
Akcji od początku towarzyszy
hasło „Łączy nas pamięć”. Pamięć połączyła nas i w tym roku,
choć nietypowo, bo wirtualnie.
Także wirtualnie do akcji przyłączył się burmistrz Mokotowa
Rafał Miastowski.

Uzależnienie od alkoholu w kwarantannie
Ze szpitala zakaźnego w Grajewie uciekł 23-latek, tłumacząc,
że musiał napić się piwa. Objęty
kwarantanną mężczyzna z Suchedniowa opuścił dom i wybrał
się na stację benzynową po alkohol. Mieszkaniec Międzyrzecza – również objęty kwarantanną – wyszedł z domu, bo musiał się napić. W upojeniu zasnął na ławce przy bloku...
61-latek z Warszawy, zakażony koronawirusem, wyszedł ze szpitala, by kupić alkohol. Kierowca rozbił auto na
ogrodzeniu posesji, miał 2 promile alkoholu we krwi i powinien być na kwarantannie domowej. Mieszkaniec Białegostoku objęty kwarantanną zadzwonił
na policję z żądaniem: „Za pięć minut
flacha i pizza, inaczej sam pójdę i będę
zarażał…”. To tylko kilka z wielu przypadków i nagłówków obrazujących, jak
potrzeba napicia się alkoholu odbiera
poczucie odpowiedzialności w czasie
izolacji.
Joanna Sawicz jest certyfikowaną
psychoterapeutką, Gestalt EAGT i certyfikowaną specjalistką psychoterapii
uzależnień. Od 15 lat pracuje w różnych formach i organizacjach, pomagając młodzieży i dorosłym. Prowadzi
także prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Tłumaczy, że w sytuacji
tak kryzysowej, jak zagrożenie koronawirusem COVID-19, w ludziach budzą
się silne emocje jak lęk, złość, bezsilność czy bezradność, a wraz z nimi
nasilają się mechanizmy obronne. U
osób uzależnionych remedium na
skrajne stany często staje się sięgnięcie
po alkohol.
– Uzależnienie (zresztą nie tylko od
alkoholu) to choroba emocji. Nadużywa się alkoholu z powodów emocjonalnych. Jeśli są one intensywne, to
osoba sięgająca po alkohol nawykowo

w takich sytuacjach, zrobi to tym bardziej – mówi terapeutka. – Osoby uzależnione mają kłopot z zachowaniem
kontroli. Dlatego sytuacja, w której czują się zniewolone, wpływa na ich umysł,
pogarszając stan.
Czy właśnie z powodu zakłóconej
kontroli mamy do czynienia z przypadkami złamania kwarantanny, co wiąże
się z kolei z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa?
– Mimo obostrzeń ludzie i tak spotykają się z innymi, piją, nie biorąc za to
odpowiedzialności, bo uzależnienie to
remedium na trudności, niestabilność
– tłumaczy Joanna Sawicz. – Osoby
uzależnione od alkoholu mają pewne
mechanizmy, które potwierdzają iluzję, że problem nie istnieje. Oprócz psychologicznych mechanizmów obronnych, takich jak zaprzeczenie, wyparcie, projekcja itd., zaobserwowano, że
u osób uzależnionych pojawiają się mechanizmy, która tworzą, a potem podtrzymują psychopatologię uzależnienia. Ich funkcja jest niezwykle destrukcyjna, bowiem alkoholik czasem przez
wiele lat nie jest w stanie zauważyć,
że ma problem, nie mówiąc o tym, by
podjął leczenie i poradził sobie z nałogiem. Mamy różne grupy mechanizmów uzależnienia: iluzja i zaprzeczanie (podtrzymują iluzję, że konkretne
osoba nie widzi, że ma problem z alkoholem, pomimo wielu przesłanek płynących z całego środowiska), nałogowe
regulowanie uczuć (alkohol staje się
dominującą substancją oraz sposobem
na wywołanie bądź uniknięcie jakiegoś stanu czy emocji) oraz mechanizm
rozproszonego „ja” (zacierają się fundamentalne granice tożsamości człowieka – on sam już nie wie kim jest, jaki jest – „na trzeźwo” jest inny, pod
wpływem alkoholu jest inny, a kiedy
go odstawia też jest inny).

FOTO PIXABAY

Bolączką związaną z kwarantanną,
izolacją i nadużywaniem alkoholu jest
także nasilona przemoc domowa. Do
czynników wpływających na agresję,
mogą należeć również stres, pogorszenie sytuacji finansowej, czy widmo utraty pracy. – Alkohol ma wpływ na przemoc. Dodajmy do tego małą przestrzeń,
dużo interakcji i emocji. U 90% moich
pacjentów uzależnieniu towarzyszy
agresja. Jeśli ktoś ją stosował, to w izolacji będzie się ona nasilać.
Mimo zakazu zgromadzeń i spotkań,
pacjenci borykający się z problemem uzależnienia od alkoholu mają możliwość
kontynuacji terapii i pomocy online. Według ekspertki terapeuci mają teraz o
wiele więcej pracy niż przed kryzysem

wywołanym koronawirusem. Jest jednak także wiele przypadków osób uzależnionych, odmawiających pomocy.
– Osoby uzależnione w sytuacji kryzysu często nie sięgają po tę pomoc lub
wprost z niej rezygnują. To symptomatyczne. W takich okolicznościach alkohol pozwala zapomnieć o bieżących
problemach – mówi terapeutka. Przewiduje także, że ilość osób potrzebujących wsparcia psychologicznego i terapeutycznego w kolejnych tygodniach
będzie wzrastać. – Po opanowaniu pandemii zauważymy znaczący wzrost liczby osób, które się rozpiły lub wróciły
do nałogu.
Na zachwiane poczucie kontroli
wśród osób nadużywających alkoholu

zwraca uwagę warszawska kampania
społeczno-edukacyjna #MAMKONTOLĘ, organizowana przez Fundację
Zwalcz Nudę, finansowana ze środków
Miasta Stołecznego Warszawy. Jej twórcy przypominają, że pandemia sprzyja
częstszemu sięganiu po „coś mocniejszego”. Namawiają również do całkowitego wyeliminowania alkoholu w warunkach kwarantanny.
Sprawdź, czy w czasie kwarantanny
nie sięgasz zbyt często po „coś mocniejszego” i czy Twoje spożycie alkoholu nie
zaczyna być ryzykowne. Wykonaj test i
dowiedz się więcej o kampanii #MAMKONTOLĘ na www.mamkontrole.waw.pl.
Monika Zielińska
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Co Chińczycy ukrywają za Wielkim Murem?
tannami - użyli do zdławienia w
swoim kraju epidemii koronawirusa. Naukowcy ze School of Life
Sciences w Beijing University i
Instytutu Pasteura w Szanghaju
odkryli ponoć, że wirus ewoluował do dwóch głównych linii nazwanych „L” i „S”. Starszy „typ S”
wydaje się być łagodniejszy i
mniej zaraźliwy, a „typ L”, który
pojawił się później, szybko się rozprzestrzenia i obecnie stanowi
około 70 procent przypadków zachorowań. Można to odebrać jako przekaz dla świata, że Chiny
dotknął typ wirusa łagodniejszego, co pozwoliło stosunkowo
szybko opanować sytuację w Wuhan. Bo tak się złożyło, że Pekin,
Szanghaj oraz inne wielkie miasta w Chinach zbytnio nie odczuły skutków epidemii.

Pekin i Szanghaj – czyste?

Coraz częściej zastanawiamy się, dlaczego w krajach
Europy zachodniej wirus
Covid-19 rozprzestrzenia
się błyskawicznie, uśmiercając po kilkaset osób na
dobę, a w naszym regionie
epidemia przebiega dużo
łagodniej. Czyżby w tej części kontynentu populacja
była silniejsza? A może jest
inny powód?
Wirus to drobnoustrój zbudowany z kwasu nukleinowego otoczony białkową otoczką zwaną
kapsydem. Może ona przybierać
różne kształty, dlatego mamy wirusy pałeczkowate, kuliste lub
spiralne. Wirus nie potrafi samodzielnie funkcjonować ani się rozmnażać, dlatego musi znaleźć sobie komórkę - gospodarza, która
posłuży mu do produkcji tak zwanych wirionów. Najczęściej wnika
w błonę śluzową gardła, nosa lub
oka. Dzięki temu, że replikuje się
bezpośrednio w komórce ma
szansę przetrwać. Wirus to drobnoustrój bardzo delikatny, chroni go jedynie cienka zewnętrzna
warstwa tłuszczu. Dlatego najlepszymi środkami zaradczymi
są gorąca woda w połączeniu z
mydłem lub detergentem, ponieważ usuwają one tłuszcz. Należy je wcierać w dłonie przez minimum 30 sekund, by wygenerować jak najwięcej piany. Po rozpuszczeniu warstwy tłuszczowej
cząsteczka białka sama się rozprasza i rozpada.
Ośrodki badawcze na kilku
kontynentach badają funkcjonowanie koronawirusa w różnych
środowiskach. Australijscy naukowcy zauważyli, że stosowana
od dziesięcioleci szczepionka
przeciwko gruźlicy (BCG) może
zapobiegać zakażeniom Covid19, bądź osłabiać jego działanie.
Statystyki wykazały, że w krajach,
w których BCG jest obowiązkowa, tempo przyrostu zakażeń koronawirusem jest znacznie mniejsze niż w państwach nie egzekwujących od obywateli tego obowiązku. W Polsce szczepienia BCG są
obowiązkowe od 1955 r. Oczywiście nie oznacza to, że popularna
szczepionka daje nam realną
ochronę przed infekcją Covid-19,
ale musimy mieć na uwadze, że
statystyki nie kłamią.

Ważna szczepionka BCG
Jakub Sieczko, lekarz w trakcie specjalizacji w anestezjologii i
intensywnej terapii, także zauważył korelację między tempem rozprzestrzeniania się Covid-19 a zaszczepieniem populacji na gruźlicę przy użyciu szczepionki BCG.
Oto ciekawy wywód zamieszczo-

ny na Facebooku: „Są badania
mówiące, że BCG nie tylko przeciwdziała bakterii wywołującej
gruźlicę, ale wywołuje zjawisko
nazywane “wytrenowaną odpornością” (ang. trained immunity).
Mówiąc wprost - podanie tej
szczepionki powoduje nasilenie
odpowiedzi odpornościowej również przeciwko innym patogenom
niż prątek gruźlicy (wersja rozszerzona dla medyków - zwiększa się produkcja INTERFERONU
gamma przez limfocyty CD4+, a
także m.in. interleukiny 1B). W
2000 roku przeprowadzono badanie, które wykazało, że dzieci
zaszczepione na gruźlicę w Gwinei-Bissau miały o 50 proc. mniejszą ogólną śmiertelność. Od lat
BCG stosuje się również w leczeniu raka pęcherza moczowego,
jest też częściowo skuteczna w zapobieganiu trądowi.”
Odporność organizmu, czyli
moc układu immunologicznego
człowieka, to jedna sprawa. Dzisiaj decyduje o życiu lub śmierci.
Zupełnie odrębną kwestią jest poszukiwanie przez uczonych leku i
szczepionki przeciwko Covid-19
oraz udział w tym przedsięwzięciu różnych państw. Do wynalezienia leku jest dużo bliżej, badania nad szczepionką trwają bowiem całymi latami. Termin „Interferon”, o którym wspomina na
Facebooku dr Sieczko, coraz częściej pojawia się podczas trwania
pandemii. Interferony (IFNs) to
ogólna nazwa grupy białek wytwarzanych i uwalnianych przez
komórki ciała, jako odpowiedź na
obecność wewnątrz organizmu
patogenów (np. wirusów, bakterii, pasożytów, czy komórek nowotworowych). Interferony zapewniają komunikację pomiędzy
komórkami ciała, pomagając organizmowi w zwalczeniu patogenów, poprzez uruchomienie mechanizmów obronnych systemu
immunologicznego.
Pogląd doktora Sieczki potwierdzają naukowcy kubańscy. Funkcjonowanie CIGB (Centro de Ingenieria Genetica y Biotecnologia)
mieszczącego się na zachód od
Hawany - stolicy Kuby, wspierają
Pan American Health Organization oraz Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO). Przez ponad
cztery dekady Centrum opracowało wiele szczepionek pomocnych w skutecznym leczeniu wirusowych chorób tropikalnych i podzwrotnikowych nękającym ten region świata. Szczepionki uzyskano poprzez klonowanie białek powierzchniowych wirusów, pasożytów lub bakterii. CIGB zaangażowane jest również w opracowywanie przeciwciał monoklonal-

nych i poliklonalnych oraz sond
DNA do wykrywania i diagnozowania chorób, takich jak zapalenie
wątroby typu B i C, półpasiec, czy
HIV/AIDS.

Przodująca Kuba
Prowadząc badania naukowcy
CIGB korzystają z najnowszych
technologii, na zakup których rząd
Kuby nie skąpi środków. Wyposażenia tamtejszych laboratoriów
mogą pozazdrościć najbardziej nawet zaawansowane technologicznie ośrodki badawcze w Europie i
USA. CIGB dysponuje zakupionymi w Japonii najwyższej jakości
mikroskopami oraz sprzętem do
oczyszczania białek, wirówkami
o prędkości 10.000 obr./min, fermentatorami na dużą skalę ze
sprzętem do dalszego przetwarzania, jonowymi spektrometrami
masowymi, spektrometrami ultrafioletowymi w podczerwieni,
sprzętem do elektroforezy, licznikami gamma, syntezatorami DNA
oraz najnowocześniejszymi maszynami suszącymi i mielącymi.
Wizytujący CIGB goście z zagranicy mogą m. in. obserwować mikroskopię elektronową o wysokiej
rozdzielczości oraz pracę sekwencerów DNA i asemblerów oligonukleotydowych.
W drugiej połowie lat 80. XX
wieku badaniami prowadzonymi
w CIGB zainteresowały się Chiny,
dynamicznie rozwijające wówczas
własne technologie. Powstała kubańsko – chińska spółka joint venture „Changchun Heber Biologi-

cal Technology Co. Ltd.”, która
opatentowała produkt leczniczy
nazwany Interferon Alfa 2b HR.
Wiele krajów w Ameryce Łacińskiej stosowało go do leczenia wirusa denga typu 2 oraz epidemii
krwotocznego zapalenia spojówek, z pozytywnymi wynikami w
obu przypadkach. Obecnie Interferon Alfa 2b HR, w kombinacji z
innymi lekami, prawdopodobnie
został zastosowany w leczeniu pacjentów dotkniętych koronawirusem w chińskim Wuhan.
Dr Luis Herrera, naukowiec z
CIGB, wskazał w wywiadzie dla
hiszpańskiego dziennika „El Pais”, że rekombinowany ludzki Interferon Alfa 2b HR używany jest
w celu wytworzenia przeciwciała
zakłócającego namnażanie się wirusa. „Jest to naturalny związek,
którego funkcja ma na celu stworzenie mechanizmu hamowania
na pierwszym poziomie reakcji organizmu”. Ze względu na udowodnioną skuteczność w zwalczaniu różnych wirusów o podobnych
cechach oraz duży potencjał leku,
jak idzie o poprawę wydolności
oddechowej u pacjentów zakażonych wirusem, Interferon Alfa 2b
HR znalazł się w centrum zainteresowania wielu krajów walczących z rozprzestrzenianiem się Covid-19. Do czwartku 26 marca
CIGB otrzymało ponad 45 wniosków z różnych krajów z prośbą o
dostawę tego leku.
Chińczycy oficjalnie nie informują jakich konkretnie narzędzi
– poza przymusowymi kwaran-

Nie sposób doszukać się w Internecie informacji o liczbie zakażeń
koronawirusem w Pekinie i Szanghaju. Ezra Cheung, dziennikarz
New York Timesa i CNN, napisał
na Twitterze 14 lutego, że władze
Szanghaju podjęły decyzję o zamknięciu miasta. Powodem miał
być koronawirus z… Chin. Informacja została opieczętowana, a
kilka minut po publikacji post
dziennikarza został usunięty. Jego
konto na Twitterze również zniknęło z serwisu. Dlaczego zdecydowano się na zastosowanie tak
radykalnej cenzury wobec dziennikarza jednego z najbardziej prestiżowych dzienników na świecie?
Któż to wie poza Chińczykami?
Ale może to oznacza, że epidemia Covid-19 dotknęła jedynie
miasto Wuhan i okolice. Sytuację
opanowano, odcinając 11-milionową metropolię od świata. Czy
było to jedyne narzędzie użyte tam
w walce z Covid-19? Tak twierdzą
władze Chin. To oczywiście prawdopodobne, ale równie prawdopodobna jest coraz głośniej artykułowana przez media teza, jakoby
Chiny opracowały skuteczny lek
przeciwko koronawirusowi i użyły go w Wuhan, ale z pobudek czysto ekonomicznych kryją się z tym
przed światem, czekając aż Europa, a przede wszystkim USA „wykrwawią się” ekonomicznie. Biorąc pod uwagę chińską przebiegłość, niepohamowany pęd do dominacji oraz specyficzną mentalność jest to prawdopodobne.
Już pod koniec lutego doktor
Zhong Nanshan, nazywany w Chinach „bohaterem SARS”, stwierdził podczas konferencji prasowej,
że epidemia wirusa SARS-CoV-2
powinna zostać opanowana w
Państwie Środka do końca kwietnia. Dr Zhong Nanshan to jeden z

najbardziej uznanych w Chinach
ekspertów od chorób układu oddechowego. Jego efektywne działania podczas epidemii SARS zapewniły mu wyjątkowy szacunek,
dlatego podczas pandemii koronawirusa publiczne wystąpienia
tego lekarza odbierane są w ojczyźnie z wielką uwagą.
Okazuje się, że dr Zhong Nanshan albo jest geniuszem, albo
wręcz jasnowidzem, bo faktycznie Chiny zdołały opanować pandemię, i to znacznie wcześniej, niż
wieszczył słynny lekarz. W Wuhan już pod koniec marca zamknięto ostatni szpital polowy, a
władze zezwoliły na uruchomienie części przedsiębiorstw. Fakty
są takie, że 99 proc. nowych przypadków Covid-19 w Chinach
(mniej więcej 20-30 dziennie), to
zakażenia przywleczone z zagranicy. Zastanawiające jest to, że według SERMO, największej międzynarodowej firmy świadczącej usługi z zakresu badań opinii publicznej dla sektora medycznego oraz
największej platformy społecznej
przeznaczonej dla lekarzy, tylko
50 proc. lekarzy Chinach spodziewa się ponownego wybuchu epidemii wywołanej przez Covid-19,
podczas gdy odmiennego zdania
jest 83 proc. lekarzy na świecie i aż
90 proc. medyków w USA.

Chiny normalnieją
Życie w Chinach błyskawicznie
wraca do normalności, produkcja
ruszyła pełną parą. W miniony poniedziałek media poinformowały
o utworzeniu mostu powietrznego
pomiędzy Chinami a Polską. Lista
dostarczanych artykułów jest bogata. Tymczasem Europa ciągle
zmaga się z koronawirusem i na
razie nie widać końca, choć we
Włoszech liczba zgonów zaczyna
maleć. W sobotę 4 kwietnia odnotowano 681 śmiertelnych przypadków, to o 86 mniej niż w piątek. Był to wynik najniższy od niemal dwóch tygodni. Jeszcze tydzień temu dzienna liczba zgonów wynosiła około tysiąc. W dniu
4 kwietnia z OIOM-ów zwolniono aż 70 osób, co nie zdarzyło się
od początku epidemii. W poprzednim tygodniu coraz mniej pacjentów trafiało też na intensywną terapię. Spadł również wyraźnie
dzienny wzrost liczby nowych infekcji. Eksperci przewidują, że ta
tendencja się utrzyma.
W Lombardii, ognisku zarazy,
włoskich lekarzy wspiera ponad
50-osobowa brygada medyków z
Kuby – wirusologów, pulmonologów i kardiologów – wzmocniona
personelem pielęgniarskim doświadczonym w zwalczaniu epidemii. Czy Kubańczycy stosują we

Włoszech wyprodukowany na
wyspie Interferon Alfa 2b HR, który w kombinacji z innymi lekami
został mógł zostać użyty w Chinach? Tego nie wiemy, bo media
na ten temat milczą. Platforma
SERMO dąży do scentralizowania dynamicznej bazy danych i
systematycznego publikowania
wyników badań nad Covid-19
prowadzonych przez ponad 6200
naukowców w 30 państwach. Wynika z nich, że najczęściej przepisywane są trzy leki: leki przeciwbólowe (56 proc.), azytromycyna (antybiotyk makrolidowy, pochodna popularnej kiedyś erytromycyny, 41 proc.) oraz hydroksychlorochina (organiczny związek
chemiczny, pochodna chlorochiny
wykazująca działanie przeciwmalaryczne, przeciwbólowe i przeciwzapalne, 33 proc.).
Jednak w opinii ekspertów
przeważa teza, jakoby najskuteczniejsza była hydroksychlorochina.
Procentowy udział stosowania tego leku wśród lekarzy zajmujących się leczeniem Covid-19 w
różnych państwach wygląda według SERMO następująco: Hiszpania 72 proc., Włochy 49 proc.,
Brazylia 41 proc., Meksyk 39
proc., Francja 28 proc., Stany
Zjednoczone 23 proc., Niemcy 17
proc., Kanada 16 proc., Wielka
Brytania 13 proc., Japonia 7 proc.
Kogo w tym gronie brakuje? Lekarzy chińskich. Bardzo dziwne, że
zestawienie sporządzone przez
największą platformę społeczną
przeznaczoną dla lekarzy, docierającą do 1,3 mln pracowników
medycznych w 150 krajach, nie
uwzględnia sposobu leczenia koronawirusa stosowanego przez
lekarzy w Chinach, mateczniku
pandemii. Zastanawia również
niewielki (7 proc.) udział w stosowaniu hydroksychlorochiny przez
lekarzy japońskich. Może dlatego, że 10 marca Kojima Toshifumi,
wiceminister zdrowia, pracy i
opieki społecznej Japonii, po spotkaniu z Miguelem Ramirezem,
ambasadorem Kuby w tym kraju, potwierdził zainteresowanie
japońskiego rządu ścisłą współpracą z Kubą w dziedzinie zdrowia, szczególnie na obszarze walki z Covid-19 przy użyciu specyfiku Interferon Alfa 2b HR.

Czy mają ten lek?
Opierając się głównie na faktach i wypływających z nich wnioskach, pytanie, czy Chińczycy faktycznie są już w posiadaniu leku
na koronawirusa i z sobie tylko
znanych powodów ukrywają to
przed światem, wydaje się zasadne. Niestety, nigdy nie otrzymamy
na nie odpowiedzi, ponieważ z

tego kraju wypływają jedynie informacje kontrolowane przez
rząd. W dobie globalnego szaleństwa spowodowanego pandemią
nie wolno jednakowoż zapominać o ekonomii. Zapoczątkowana w kwietniu ubiegłego roku
przez USA wojna handlowa czy
też walutowa z Chinami ma tylko
jeden cel: utrzymanie hegemonii
amerykańskiej waluty w międzynarodowym systemie monetarnym. Chińczykom to się bardzo
nie podoba, ponieważ Pekin byłby zmuszony do obniżenia swojej
olbrzymiej nadwyżki handlowej,
odpowiadającej niemal połowie
deficytu handlowego Stanów
Zjednoczonych ogółem, wynoszącego około 500 mld USD.
W tej sytuacji zapewne rząd
ChRL, ze skrywanym zadowoleniem, spogląda za ocean, gdzie
w ciągu ostatnich dwóch tygodni
wnioski o zasiłek dla bezrobotnych złożyło blisko 10 mln Amerykanów. To 3 proc. całej amerykańskiej populacji oraz ponad 6
proc. zatrudnionych na koniec lutego. Tym samym, co piętnasta
osoba w USA już straciła pracę.
Tak czy owak, demolowanie gospodarek amerykańskiej i europejskiej przez Covid-19 to dla dążących do gospodarczej hegemonii Chin Ludowych prawdziwa
manna z nieba, a dla nękanych
od ponad pół wieku przez amerykańskie embargo Kubańczyków
coś w rodzaju dziejowej sprawiedliwości. W kwietniu 2012 r. rządy Chin i Kuby podpisały w Pekinie osiem umów i porozumień o
współpracy dwustronnej. Chiński Bank Rozwoju udzielił stronie kubańskiej wysokich kredytów, m. in. na rozwój – uwaga! –
służby zdrowia oraz naukowych
ośrodków badawczych na wyspie. Spora część pożyczek jest
nieoprocentowana. W komunikacie opublikowanym po podpisaniu dokumentów nie podano
więcej szczegółów.
Czy to kubański Interferon Alfa
2b HR w kombinacji z innymi lekami pozwolił zwalczyć pandemię
koronawirusa w Wuhan? Chińskie władze milczą, kubańskie
również. Klasyczne „nie potwierdzam i nie zaprzeczam”. Tak czy
owak, po zaskakująco szybkim
opanowaniu sytuacji w Państwie
Środka można mieć nadzieję, że
już wkrótce koronawirus zniknie
tak szybko jak się pojawił. Natomiast już dzisiaj można być pewnym, że z pandemii zwycięsko
wyjdą jedynie Chiny Ludowe. A
prezydent Stanów Zjednoczonych
Donald Trump już się wścieka....
Ta d e u s z P o r ę b s k i
F o t . P i xa b a y

Dla bezpieczeństwa zasłaniajmy usta i nos
Od 16 kwietnia, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów, każdy, kto wychodzi z domu, ma obowiązek zasłaniania ust i nosa. Można to zrobić za pomocą maseczki
jednorazowej lub materiałowej,
chusty, apaszki czy szalika.
Obowiązek zasłaniania ust i nosa obowiązuje do odwołania. Dotyczy wszystkich, którzy znajdują się:
– w pojazdach komunikacji zbiorowej (autobusach, tramwajach, w metrze, itp.),
– w samochodach – dotyczy sytuacji, w
których razem jadą osoby obce, to znaczy takie, które nie mieszkają ze sobą (np. koledzy
z pracy, sąsiedzi, itp.),
– na drogach i placach (dotyczy również
osób jeżdżących np. rowerem lub hulajnogą),
– w zakładach pracy (dotyczy osób, które mają styczność z osobami z zewnątrz – interesantami, klientami, obywatelami, itp.).
Nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa w
pracy, chyba że dana osoba obsługuje klientów zewnętrznych.
– w budynkach użyteczności publicznej
(np. w urzędach, szkołach, uczelniach, przychodniach i szpitalach, na poczcie, w bankach i restauracjach),
– w sklepach i na targowiskach,
– w punktach usługowych,
– na klatkach schodowych, w windach,
pralniach i innych miejscach wspólnych, z
których korzystają mieszkańcy bloków.
Należy pamiętać, że policjanci, strażnicy
graniczni, kasjerzy w banku czy sprzedawcy w sklepie mogą zażądać od nas odkrycia
twarzy w celu identyfikacji. Mamy obowią-

zek uczynić to na ich prośbę. Pracownicy
sklepów i punktów usługowych mogą zakrywać twarze przy pomocy przyłbicy, jeśli
wszystkie kasy, punkty sprzedaży, okienka,
itd. są oddzielone od klientów dodatkową
przesłoną ochronną.
Zakrywać usta i nos muszą co do zasady
wszyscy. Wprowadzono jednak kilka
wyjątków:
– dzieci do 4 lat,
– osoby, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
– osoby, które same nie mogą założyć lub
zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia
nie jest wymagane),
– osoby poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,
– osoby poruszające się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo
kierowca z dzieckiem do lat 4,
– pracownicy w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach
handlowych. Ważne! Osoby, które bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów w tych miejscach, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa.
– kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów
przesłoną,
– duchowni, sprawujący obrzędy religijne,
– rolnicy, wykonujący prace w gospodarstwie,
– żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także

funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego,
wykonujący zadania służbowe.
Czym się ochronić?
Usta i nos możemy zasłonić za pomocą
szalika, chusty, apaszki czy innym fragmentem odzieży. Nie ma nakazu korzystania
wyłącznie z maseczek ochronnych. Jeżeli
jednak decydujemy się na maseczki, warto
wiedzieć, które wybrać. Maseczki mogą być
wykonane z tkanin: bawełnianych, bawełnianych z domieszką elastanu, bawełnianych z lnem, lnianych, poliestrowych, wiskozowych z domieszką poliestru, poliamidowych z poliestrem, fizeliny.
Maseczka powinna przylegać ściśle do
twarzy, ale pozostawiać wygodę noszenia i
oddychania. Maseczki wielorazowe należy
prać po każdym użyciu.
Można szybko i łatwo zrobić maseczkę
własnoręcznie. Wystarczy kawałek materiału oraz dwie gumki, np. recepturki. Jeżeli używamy lekkiego materiału, zwielokrotnijmy liczbę warstw tkaniny.
– Maseczka powinna być wiązana z tyłu
na troki lub mieć gumki, umożliwiające założenie jej za uszy.
– W części środkowej powinna zawierać
zakładki (harmonijkę), które pozwolą dopasować ją do kształtu twarzy i zakryć tym samym nos, usta i brodę.
– Górna krawędź powinna być wzmocniona, aby umożliwić szczelne dopasowanie
maseczki do nosa.
– Rozmiar mierzony „na płasko” to co najmniej 17,5 cm x 9,5 cm.
RK

Ulice stolicy są regularnie dezynfekowane
Do 21 kwietnia Warszawa
zdezynfekowała blisko 400
tys. m2 powierzchni - ok.
1200 km ulic, 1108 wiat
przystankowych. Koszt
ozonowania miasta od początku kwietnia wyniósł
już niemal 280 tys. zł. Dezynfekcji poddawane są
miejsca, w których przemieszcza się dużo ludzi.
Prace rozpoczynają się o północy. Do dezynfekcji wielokilometrowych chodników używane są polewaczki. Jednej nocy
udaje się zdezynfekować od 116
do 192 km ciągów pieszych. Do
dezynfekcji mniejszych powierzchni wykorzystywane są
opryskiwacze wysokociśnieniowe, plecakowe i rolnicze, obsługiwane przez pracowników w
specjalnych kombinezonach i
specjalistycznych maskach.
Dezynfekcja obejmuje wszystkie dzielnice Warszawy. Prowadzona jest w kluczowych miejscach przestrzeni publicznej takich jak: węzły przesiadkowe, zespoły przystanków, główne trakty
komunikacyjne z dużą liczbą przystanków autobusowych i tramwajowych, przejścia podziemne (Dw.
Centralny, rondo Dmowskiego,
rondo Waszyngtona), otoczenie

dworców (Dw. Centralnego, Dw.
Wschodniego), place miejskie
(m.in. pl. Wileński).
Ozonowana jest także przestrzeń, przylegająca do 19 domów pomocy społecznej, a także podjazdy pod szpitale (Centralny Kliniczny Szpital MSWiA
przy ul. Wołoskiej 137, Wojskowy Instytut Medyczny przy ul.
Szaserów 128, Wojewódzki Szpital Zakaźny przy ul. Wolskiej 37,
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego przy ul. Solidarno-

ści 67, Szpital Czerniakowski
przy ul. Stępińskiej 19/25).
Woda wysoko ozonowana
dzięki swojej skuteczności jest
najlepszym środkiem do dezynfekcji. Można ją wykorzystać zarówno do mycia powierzchni,
jak i rozpylania. Działa szybciej
na bakterie i wirusy niż inne
środki dezynfekcyjne.
Woda wysoko ozonowana jest
bezpieczna dla ludzi, środowiska
naturalnego, urządzeń i infrastruktury. Nie wprowadza do śro-

dowiska żadnych sztucznych pierwiastków, ponieważ do produkcji potrzebne są woda, tlen i energia elektryczna. Dodatkową zaletą jest to, że po kilku minutach
prowadzonej dezynfekcji odgazowana woda wysoko ozonowana rozkłada się do czystego tlenu.
Jej właściwości i możliwości czynią ją skutecznym środkiem, wykorzystywanym do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się obecnego koronawirusa, jak i możliwych wirusów w przyszłości.
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Kolej wąskotorowa Mokotów-Wilanów

Zatarte ślady w tkance miasta

Kolej podmiejska w Warszawie raczej nie kojarzy
się z Wilanowem. Jeszcze
niedawno wcale tak nie
było, a ślady kolei wąskotorowej do dzisiaj można
odnaleźć w mieście.
Pod koniec XIX wieku trasa
do podwarszawskich miejscowości była bardzo niewdzięczna. Obecne arterie Puławska i
Nowoursynowska wybrukowane były tylko częściowo, dotarcie do Wilanowa czy Konstancina było niezwykle trudne. Kres
temu miała położyć kolej, której odcinek do Wilanowa
otwarto w 1891 roku. Założycielami kolei był Henryk Huss –
doświadczony inżynier kolejnictwa pracujący wcześniej
przy budowie kolei warszawsko-wiedeńskiej na zlecenie posiadacza części dóbr wilanowskich Wiktora Magnusa.

Z początku jednak był to
tramwaj konny, bowiem używano zwierząt jeszcze do transportu. Kolej, korzystająca później z
parowozów, brała początek przy
rogatkach
belwederskich,
mieszczących się między dzisiejszym terenem ambasady rosyjskiej a hotelem Hyatt. Dalej dochodziła do Chełmskiej, w którą
skręcała, a następnie prowadziła Czerniakowską ku Wilanowowi. Kolej Wilanowska okazała
się olbrzymim sukcesem, w samym tylko roku inauguracji kolejka wilanowska przewiozła
119 282 pasażerów.

Świeże mleko
i odwiedziny pałacu
Linia wilanowska służyła
przede wszystkim wyjazdom
wycieczkowym i dowozowi mleka oraz warzyw do miasta. W
późniejszym czasie pomagała

także w transporcie cegły, dzięki której Warszawa mogła się
rozbudowywać. Tory wydłużono do Konstancina, a potem do
Piaseczna, montując bocznice
ku trzem dużym cegielniom i
jedną do papierni w Jeziornie.
Wraz z wprowadzeniem cięższych składów konieczna była
wówczas modernizacja linii. W
tym czasie pieszczotliwie nazywano ją “Paragwajem”.
Kolejka wilanowska poruszała się dość wolno: spod Belwederu do Piaseczna jechało się 1
godz. i 10 minut, pociągi były
wówczas jednak niezwykle
punktualne.
Zawirowania I wojny światowej i kryzys gospodarczy spowodowały upadek Kolei Wilanowskiej jako odrębnej spółki.
Linia straciła samodzielność w
połowie lat 30. Została wykupiona przez właścicieli kolejki

grójeckiej, co wiązało się z ujednoliceniem szerokości torów. Teraz podwarszawskie osiedla otoczone zostały pętlą. Do Piaseczna można było dojechać Puławską albo Czerniakowską i dalej
przez Chyliczki.
Monika Żeromska utrwaliła w
swych „Wspomnieniach” podróż
warszawską wąskotorówką:
„Goście przyjeżdżali, rodzice
jeździli do Warszawy, a ja odprowadzałam ich na stację kolejki. Parowozik z wysokim kominem wjeżdżał ciągnąc wagony i
bezustannie gwiżdżąc manewrował, bo Konstancin był ostatnią stacją. Pan zawiadowca także gwizdał, bilety pozwalał mi
ojciec kupować w kasie. Cały
przewiewny budynek opleciony był starym, pachnącym winem, tak że wchodziło się tam
jak do zielonej, cienistej altany.
Dookoła rosły kasztany, które
jesienią także były jeszcze jedną
atrakcją tego miejsca. Słodki zapach kwitnącego wina, dymu i
świetnych rzeczy, które gotowała żona zawiadowcy stacji, to
wszystko było nadzwyczaj pociągające. Kiedyśmy wracali pod
wieczór, szliśmy do domu trzymając się za ręce długą, prostą
ulicą Sienkiewicza, którą ocieniały gęsto posadzone, kuliste
akacje, a na końcu świecił różowo w zachodzącym słońcu ceglany wodociąg”.
Nie zawsze jednak podróż
wąskotorówką była sielanką. 16
lipca 1939 roku doszło do tragedii: dwie kolejki zderzyły się
czołowo między stacjami w Powsinie i Klarysewie. Zapłonęło

paliwo i w wyniku wypadku
osiem osób zginęło, a ponad
250 było rannych.
Podczas okupacji niemieckiej
to właśnie Kolej Wilanowska
znana była ze szmuglu żywności
do Warszawy, jak w zakazanych
piosenkach: “kto handluje ten
żyje!”. Podczas odbudowy stolicy z wojnennych zniszczeń kolej była wykorzystywana do
transportu cegieł. W latach 70.
przestarzała kolejka została jednak zlikwidowana. Jednym z
powodów miało być... bezpieczeństwo i spokój towarzysza
Edwarda Gierka, który upodobał sobie rezydencję w pobliskim Klarysewie.

Ślady dawnego
blasku
Ostatecznie linię kolei wąskotorowej z Wilanowa do Piaseczna zlikwidowano w 1971 roku.
Najbardziej trwałymi śladami jej
istnienia są budynki dworców w
Wilanowie i Klarysewie. Widoczny jest również ślad torów na
starej jezdni niedaleko pętli na

Powsinku. Przy skrzyżowaniu
ul. Okrężnej z ul. Powsińską stoi
natomiast pomnik lokomotywy.
Bez wątpienia najważniejszą
pozostałością po Kolei Wilanowskiej w stolicy jest dworzec w Wilanowie, położony nieopodal
kompleksu ogrodowo-pałacowego. Budynek został wybudowany w 1920 roku według projektu Konstantego Jakimowicza.
Linia kolei wąskotorowej prowadziła z placu Unii Lubelskiej
przez Konstancin do Piaseczna.
Od 1979 roku w gmachu dawnego dworca mieściła się poczta.
Od trzech lat niestety stoi on pusty i niszczeje. Wewnątrz zachowały się oryginalne elementy
stolarki oraz podłoga. Warto w
przyszłości zagospodarować budynek. Wśród pomysłów pojawiały się m. in. adaptacja na budynek Informacji Turystycznej,
gastronomii czy turystyczno-edukacyjny. Od 2012 budynek
dawnego dworca wpisany jest
do gminnej ewidencji zabytków
pod numerem WIL18098.
Piotr Celej

Rafał Lemkin – warszawiak siedem razy nominowany do Nagrody Nobla

On stworzył definicję ludobójstwa
W większości religii i systemów
społecznych masowe zbrodnie
są ochydną rzeczą. Ale dopiero
polski prawnik Rafał Lemkin
doprowadził do skodyfikowania prawa i utrwalenia pojęcia
ludobójstwo. W latach 50. był
siedmiokrotnie nominowany do
Pokojowej Nagrody Nobla.
Mało osób wie, że dość dobrze nam
znany z języka termin ludobójstwo powstał dopiero w 1944 roku. Użył go
polski prawnik żydowskiego pochodzenia Rafał Lemkin, mieszkający ówcześnie w USA. Rozpoczął on kampanię
mającą na celu zapobieganie i karanie
zbrodni ludobójstwa. Był specjalistą w
dziedzinie międzynarodowego prawa
karnego. Jego myśl stała się podstawową dla karania zbrodni ludobójstwa,
został również doradcą oskarżenia w
Od roku 1927 Lemkin współpracował
trwającym od 20 listopada 1945 roku z Międzynarodowym Biurem Unifikacji
procesie przed Międzynarodowym Try- Prawa Karnego. Uczestniczył w polbunałem Wojskowym w Norymberdze. skich delegacjach na konferencje w Paryżu w 1931 i Kopenhadze w 1935.
Warszawski adwokat
Uczestniczył też w licznych międzynaLemkin, pochodzący spod Grodna, rodowych zjazdach i kongresach z zaabsolwent wydziału prawa Uniwersy- kresu prawa karnego, reprezentując
tetu we Lwowie, do Warszawy trafił oko- polski rząd i odpowiadając za kształt
ło 1927 zaproszony do współpracy przez wystąpień.
prof. Wacława Makowskiego z UniwerJuż w swych działaniach przed wojsytetu Warszawskiego. Pracował na sta- ną Lemkin dążył do utworzenia pranowisku pomocnika E. Rappaporta w wa karnego dla masowych mordów na
Komisji Kodyfikacyjnej RP jako referen- grupach narodowych, rasowych i relidarz Sekretariatu Generalnego Komisji gijnych. W swym wystąpieniu na mięKodyfikacyjnej. Młody prawnik, posia- dzynarodowej konferencji prawa kardający obronioną we Lwowie rozprawę nego w Madrycie w 1933 roku bezskudoktorską, odbył także aplikacje sądo- tecznie podjął ten temat. Początkowo
wą. Do stolicy powrócił po krótkim po- używał terminu „zbrodnia barbarzyńbycie w Sądzie Okręgowym w Brzeża- stwa”. Proponował następującą definach (woj. tarnopolskie). W 1934 zrezy- nicję „Ktokolwiek z nienawiści do pewgnował z pracy w prokuraturze i – po nej grupy rasowej, religijnej lub spowpisaniu na listę adwokatów Izby Ad- łecznej albo w zamiarze jej zniszczewokackiej w Warszawie – rozpoczął wy- nia przedsięweźmie karalne działania
konywanie zawodu adwokata w War- przeciwko życiu, nietykalności cieleszawie, w kancelarii przy ul. Kredytowej snej, wolności, godności lub gospodar6, gdzie też mieszkał.
czej podstawie osoby przynależnej do

takiej grupy – odpowiada za zbrodnię
barbarzyństwa.”

Idee prawa
W 1935 r., na łamach „Gazety Sądowej Warszawskiej” przedstawił projekt
konwencji w sprawie terroryzmu zawierający tylko trzy artykuły i sześć
punktów. W projekcie tym mowa była
o terrorze ze względu na rasę, religię
lub przynależność do określonej grupy
społecznej.
Od 1944 roku w pracach Lemkina
pojawia się termin ludobójstwo. Termin
ten oznacza zabójstwo gatunku (łacińskie słowo genus – gatunek, ród, plemię,
uccidere – zabijać), co miało oznaczać
próbę eksterminacji wszystkich członków określonej grupy ludzkiej.
Po raz pierwszy zostało użyte w
książce „Rządy Osi w okupowanej Europie” (Axis Rule in Occupied Europe)
wydanej w 1944 roku w Stanach Zjednoczonych. Lemkin, mający żydowskie
pochodzenie, uciekł bowiem przed
Niemcami przez tereny okupowane
przez Sowietów do Szwecji.

W założeniu ludobójstwo nie musi
zaistnieć poprzez natychmiastowe działania, lecz również przez rozmaite techniki ludobójcze. W rozdziale IX podzielił je na: polityczne, społeczne, kulturalne, ekonomiczne, biologiczne, fizyczne,
religijne i moralne. Lemkin zaznaczył,
że sprawa ludobójstwa powinna być
objęta powszechną represją, zarówno
wtedy, gdy dopuszczono się go podczas wojny, jak i w okresie pokoju. Według jego koncepcji ludobójstwo było
zaprzeczeniem doktryny Rousseau-Portalis, zgodnie z którą: „wojna jest skierowana przeciwko suwerenom lub armiom, a nie przeciwko poddanym czy
osobom cywilnym”.
Dążył do tego, żeby w kodeksach karnych poszczególnych państw były postanowienia dotyczące kar i ścigania praktyk ludobójczych. Ludobójstwo zaś miało być ścigane na zasadzie delicta iuris
gentium i ścigane na zasadzie powszechnej represji. Swoje tezy Lemkin
rozwijał, publikując w 1945 roku artykuł „Ludobójstwo – nowoczesna zbrodnia” („Genocide - A Modern Crime”).

Epitafium na grobie matki
W dniu 11 grudnia 1946 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Rezolucję
96 (I), której Lemkin był współautorem. Rezolucja stanowi, że: „Ludobójstwo jest zaprzeczeniem prawa do egzystencji całych ludzkich grup, jak zabójstwo jest zaprzeczeniem prawa do
życia jednostki, takie zaprzeczenie prawa do istnienia porusza sumienie człowieczeństwa, powoduje ogromne straty dla ludzkości, wartości kulturalnych
i innych”.
Rezolucja ta przyjęta została jednogłośnie, bez debaty, jednakże nie pociągała za sobą odpowiedniej jurysdykcji. Nieostry termin „współpraca międzynarodowa” oraz niewiążący charakter miały tylko chwilowo zastępować

sankcję. By je wzmocnić, w marcu roku
1947 rozpoczęto prace nad stosowną
konwencją opracowywaną w Radzie
Gospodarczo-Społecznej. Prace nadzorowali trzej prawnicy: V. Pelle, H. de
Donnedieu i R. Lemkin.
Z kolei w marcu 1948 roku Rada wydała rezolucję 117/VI. Na mocy jej tekstu powstała komisja do spraw ludobójstwa, złożona z przedstawicieli Chin,
Francji, Libanu, Polski, USA, ZSRR i
Wenezueli. Miała ona przygotować
ostateczny kształt konwencji uwzględniający projekt Sekretarza Generalnego
i zgodny z zaleceniami Komisji Praw
Człowieka. Po kilkunastu posiedzeniach
komisja, biorąca pod uwagę koncepcje
narodowe oraz zalecenia Sekretarza i
innych czynników w ONZ, przedstawiła Radzie Gospodarczo-Społecznej jeden projekt konwencji. Zostały naniesienie poprawki przez VI Komitet Prawny
w październiku 1948 roku. Projekt został przyjęty jednogłośnie przez Zgromadzenie Ogólne 9 grudnia 1948.
Konwencja, której współautorem był
warszawski adwokat Lemkin, weszła
w życie w styczniu 1951 roku, po ponad
rocznym vacatio legis. Aktualnie ratyfikowana jest przez 137 państw, zaś ludobójstwo znajduje się w blisko 80 narodowych kodeksach karnych.
Po uchwaleniu Konwencji z 9 grudnia 1948 r. dziennikarze nie mogli znaleźć Rafała Lemkina. Odnaleźli go dopiero wieczorem, samotnego i szlochającego. Prosił, żeby zostawili go samego. Konwencję traktował jako „epitafium na grobie matki, która zginęła w
Polsce z rąk niemieckich”. Właśnie został utworzony podstawowy dokument
dla ścigania i zapobiegania zbrodni ludobójstwa. W późniejszych latach Lemkin aż siedmiokrotnie był nominowany
do pokojowej Nagrody Nobla, ale nigdy
nie został nią uhonorowany.
Piotr Celej
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Jaka Warszawa?
litej, zrozumiemy dlaczego masze miasto, chociaż bardziej ludne i bardziej rozległe, było przez
lata mniej wielkomiejskie.
okresie od 1815 r.
(utworzenie Królestwa Polskiego) do
1915 r. (wycofanie się Rosjan z
Warszawy) Królestwem Polskim, w tym także Warszawą,
rządziło dziesięciu namiestników cara, a następnie, od 1874
r. (w miejsce namiestników)
dwunastu generał-gubernatorów. W tej grupie było dwóch
wielkich książąt (także w wysokich rangach wojskowych) oraz
trzech marszałków. Pozostali byli generałami, za wyjątkiem jednego (Anton von Essen), który
był prawnikiem. Wszyscy natomiast tzw. gubernatorzy cywilni guberni warszawskiej byli
wyższymi oficerami, zazwyczaj
w randze generała. Wśród dwunastu prezydentów Warszawy,
połowa to carscy wojskowi na
czele z popularnym w Warszawie generałem Sokratesem Starynkiewiczem. Władze rosyjskie przyjęły zasadę, że sprawdzeni i wierni oficerowie, powinni mieć zapewnioną spokojną starość, toteż praktycznie
wszystkie wyższe stanowiska
(nie tylko te eksponowane) w
cywilnej administracji Królestwa
Polskiego (także Warszawy) obsadzone były byłymi wojskowymi. W drugiej połowie XIX w.
tylko mało istotne funkcje wykonawcze w rosyjskiej administracji mogli pełnić Polacy. Mówiąc
o rosyjskim kierownictwie niemal całego życia w Królestwie
Polskim, musimy pamiętać, że
zdecydowana większość Rosjan
wychowała się w głębi Imperium, toteż obraz świata wyniesiony z dzieciństwa i młodości,
był punktem odniesienia i wzorem dla działań podejmowanych w Królestwie Polskim, a w
tym także w Warszawie.
ak więc nie Londyn, Paryż, Berlin, Wiedeń, czy
Budapeszt były punktem odniesienia, a przysłowiowa Iwanowka nad Irtyszem.
Niemiec – Malte Rolf, były profesor historii Europy Wschodniej
na Uniwersytecie w Hanowerze,
w wydanej przez Uniwersytet
Warszawski książce „Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim” (Warszawa 2016), na ten
temat napisał, m. in.(s. 197):
„Horyzont doświadczeń i skala wartości urzędników przybyłych z Rosji była natomiast zupełnie inna. Dysponowali oni wewnątrzrosyjską perspektywą porównawczą i dlatego pozosta-
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Lech Królikowski
Przed laty, gdy byłem w
Krakowie lub we Lwowie,
dziwiłem się ich „miejskości”. Pod tym pojęciem rozumiem głównie układ
ulic i sposób ich zabudowy
oraz zagospodarowania
szerokości ulicy. Jako
warszawski patriota, nie
chciałem przyjąć do wiadomości, że Kraków
(Lwów) – przynajmniej w
części centralnej – jest bardziej wielkomiejski od naszej stolicy.
astanawiałem się nad
przyczynami takiego
stanu rzeczy. Przecież
wymienione dwa miasta, od co
najmniej stu lat, były i są znacznie mniejsze od Warszawy. Nasi
patrioci natychmiast usprawiedliwiają stolicę jej historią. Niejednokrotne zniszczenia naszego
miasta są prawdą, ale to nie cała prawda. Warszawa w XIX w.,
a więc w okresie, gdy kształtowały swoje oblicze wielkie miasta
naszego kontynentu, była w rosyjskiej niewoli. Do I wojny światowej nie posiadała samorządu,
co wyróżniało ją wśród miast Imperium Romanowów. O urbanistyce, architekturze i inżynierii
Warszawy nie decydował samorząd i wybieralni prezydenci –
tak, jak w również zniewolonej
Galicji – ale carscy namiestnicy,
a później generał-gubernatorzy
warszawscy, podlegli im gubernatorzy cywilni oraz prezydenci
miasta.
szyscy wymienieni
dostojnicy – prawie
bez wyjątku – byli
czynnymi, bądź emerytowanymi wyższymi oficerami carskiej
armii. Byli bezpośrednio, bądź
pośrednio nominowani przez cara, głównie za lojalność i zasługi
wojenne. Ich umiejętności w zakresie administrowania nie miały żadnego znaczenia, nie mówiąc o biegłości w zakresie urbanistyki, budownictwa, gospodarki miejskiej itd. Jeżeli dołożymy
do tego świadomą i realizowaną prawie przez sto lat politykę
rosyjskich imperatorów, nakierowaną na maksymalną degradację byłej stolicy Rzeczypospo-
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wali głusi na skargi warszawskiego społeczeństwa. W zestawieniu bowiem z warunkami
panującymi w miastach rosyjskich, Petersburga nie wyłączając, Warszawa prezentowała się
jako ośrodek europejskiego postępu urbanistycznego”.
ynowie rosyjskiej elity
służący w pułkach cesarskiej gwardii (Lejb-Gwardia) wywalczyli sobie (dotyczy to drugiej połowy XIX w.),
że te wyjątkowe formacje mogą
stacjonować tylko w dwóch miastach Imperium: w Petersburgu
i Warszawie. Dla nich Warszawa
była „Paryżem Wschodu”, a była w tym czasie trzecim pod
względem liczby ludności miastem Imperium Rosyjskiego i
ósmym w Europie. Wrażenie
„Europy” potęgowała dzielnica,
w której mieszkała rosyjska arystokracja, plutokracja oraz kasta oficerska. Dzielnicą tą było
tzw. południowe Śródmieście,
czyli teren od Alei Jerozolimskich do obecnego Placu Unii
Lubelskiej oraz od Alej Ujazdowskich (i Wiejskiej) do obecnej ul.
Emilii Plater, a w zasadzie do
Marszałkowskiej. Zabudowa tego obszaru zrealizowana została w końcu XIX i na początku XX
w. Kamienice o nowoczesnej
konstrukcji (początki zastosowania betonu i żelbetu), podłączone do lindleyowskiego systemu wodno-kanalizacyjnego,
sieci gazowej a od ok. 1905 r.
także elektroenergetycznej, położone w obszarze poprawnej
urbanistyki sąsiadującej z ciągiem parków wzdłuż Skarpy
Warszawskiej – posiadały standard całkowicie nieporównywalny z zabudową pozostałej
części Warszawy.
o I wojny światowej
południowe Śródmieście można śmiało nazwać „dzielnicą rosyjską”. Warto zauważyć, że w czacie hitlerowskiej okupacji, znaczna część
tego obszaru ustanowiona była
„dzielnicą niemiecką”. Rosyjską
enklawą na obszarze „północnego Śródmieścia” było Krakowskie Przedmieście z Cesarskim
Uniwersytetem Warszawskim –
ośrodkiem rosyjskiego nacjonalizmu oraz Plac Saski z siedzibą
dowództwa Warszawskiego
Okręgu Wojennego (Kamienica
Skwarcowa) i wybudowanym w
latach 1894-1912 katedralnym
soborem św. Aleksandra Newskiego. Przy soborze wzniesiona została dzwonnica o wysokości 73 metrów (wieżowce na tzw.
wschodniej ścianie ul. Marszałkowskiej mają po 70 m. wyso-
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Stare Miasto w Warszawie 1934 - Willem van de Poll.
kości) i tarasem widokowym na
szczycie. Już w latach 20. XX w.
nasi ojcowie podjęli odważną decyzję rozebrania tego obiektu.
Wysokiej klasy dekoracyjne mozaiki trafiły m.in. do budowanej
wówczas cerkwi w polskich Baranowiczach na granicy z ZSRR.
Dekoracyjne marmury ozdobiły
zaś Instytut Geologii na Wiśniowej oraz kościół w wówczas podwarszawskich Pyrach.
ozostała część Warszawy (z małymi wyjątkami), głównie dzielnica
północno-zachodnia, była skrajnie inna. Występująca tam gęstość zaludnienia należała do
najwyższych na świecie! Większość mieszkań na tym obszarze
była jednoizbowa. Wspomniany
prof. Rolf napisał (s. 194): „W
odniesieniu do całego miasta
krótko przed końcem XIX w.
średnia liczba lokatorów zajmujących jedną izbę wahała się po-
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między czterema a pięcioma
osobami. Zwykłym zjawiskiem
byli nie tylko liczni podnajemcy
obecni w jednym mieszkaniu,
ale i osoby, które nie dysponowały własnym łóżkiem i miejsce do
spania wynajmować musiały u
obcych ludzi. (…) Warunki sanitarne w większości tych mieszkań były fatalne, a umieralność
zatrważająco wysoka”. Z tamtych czasów pochodzi powiedzenie, że ktoś mieszka kątem.
Wówczas oznaczało to, że ktoś
zajmował kąt podnajęty od lokatorów owej pojedynczej izby.
o odzyskaniu niepodległości w 1918 r. władze
miejskie robiły wszystko, aby chociażby nieco rozluźnić zabudowę i zmniejszyć
współczynnik zaludnienia w
przeliczeniu na hektar. Wokół
„carskiej” Warszawy zaczęły powstawać, wówczas liczne osiedla Żoliborz, Bielany, Mokotów),
w których standard mieszkań
był wręcz luksusowy w porównaniu z wyżej opisanym. Przez
20 lat niepodległości Warszawa
nie zdołała uporać się z problemem mieszkaniowym. Moja
krewna opowiadała mi, że chodząc do krawcowej na Starym
Mieście najbardziej zapamiętała
smród, trzeszczące i ciemne
schody oraz stada szczurów
umykających spod nóg.
ojna przyniosła gigantyczne zniszczenia i pogłębiła niektóre patologie. Do lat 60. XX w.
wręcz normą były wspólne
mieszkania. Dotyczyło to głównie tych luksusowych na terenie
południowego Śródmieścia,
gdzie w jednym dawnym apartamencie, mieszkało przynajmniej
tyle rodzin, ile było pokoi (tzw.
mieszkania komunalne lub „kołchozy”). W zabudowie miasta
władze „komunistyczne”, a więc
także często ludzie awansowani
„za zasługi”, szły na łatwiznę w
rozwiązywaniu problemów
miejskich, głównie mieszkaniowych. Zabudowywano podwarszawskie pola (np. pasmo ursy-
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Mozaika z warszawskiego soboru w cerkwi w Baranowiczach.

nowsko-natolińskie), omijając
trudne problemy, głównie na obszarach, gdzie pozostało trochę
starej zabudowy, szczególnie tej
z końca XIX w. Niemiłosiernie
rozciągnięte sieci komunikacyjne i nowa zabudowa w przypadkowych miejscach sprawiły, że
przez większość powojennych
lat Warszawa była mniej wielkomiejska niż wymieniony na
wstępie Kraków, chociaż trzeba
zauważyć, że w ostatnich latach
Kraków może imponować Warszawie tempem rozwoju.
arszawa, zwłaszcza
w XXI w., znacznie
nadgoniła zapóźnienia, ale – moim zdaniem –
zabudowywana jest pod dyktando deweloperów, czego jednym
z licznych przykładów jest ów
czarny budynek w Alejach Jerozolimskich, vis a vis dawnego
Smyka”, wybudowany na jezdni
ulicy Brackiej, znacznie wcześniej wpisanej do rejestru zabytków, jako chroniony prawem
układ urbanistyczny”.
arszawa – moim
zdaniem – nie dąży
do stołeczności rozumianej nie tylko , jako siedziba władz państwa, ale siedziba
instytucji państwa w gmachach
mogących być dumą ich twórców, narodu i państwa. Mam na
myśli przykłady takie, jak budynki parlamentów w Londynie
oraz Budapeszcie. Dla mnie
symbolem patologii w tym zakresie – w sto lat po odzyskaniu
niepodległości – jest siedziba
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli polskiego rządu, która prawie od wojny mieści się w
budynku koszar dawnego carskiego Korpusu Kadetów im. Suworowa. To tylko symbol, ale
dla narodu szczycącego się tysiącletnią historią symbole mają znaczenie więcej niż symboliczne. Powinniśmy wreszcie
urządzić swoją stolicę, jak przystało na „dumny Naród” i zerwać na zawsze z carską spuścizną, wszędzie, gdzie tylko jest to
możliwe.
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Wo j t e k D ą b r o w s k i

MEDYTACJE LISTONOSZA
Wybory prezydenckie w maju 2020 roku mają zostać przeprowadzone w formule korespondencyjnej za pośrednictwem Poczty Polskiej
Parafraza piosenki Medytacje wiejskiego listonosza z repertuaru zespołu Skaldowie (1967)
muzyka: Andrzej Zieliński, słowa oryginalne: Leszek Aleksander Moczulski
Jest w Polsce ponad tysiąc wiosek i miast,
Niech każdy z nas coś zrobi przynajmniej raz!

Jeżeli sam pomyślisz, nie powiem nic,
Już wiesz, że te wybory to jest pic.
Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie,
Ciężka w tych wyborach rola listonosza jest.
Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie,
By tej władzy nadszedł kres,
Ty Lichockiej pokaż gest.

Mirosław Miroński

dy budzę się rano i przecieram oczy, zaczyna docierać do mnie
rzeczywistość. Uświadamiam sobie, że zarówno moje życie i życie
najbliższych, jak i wszystkich dookoła się zmieniło. To nie żaden nocny
koszmar, który zniknie wraz z przebudzeniem. Zdaję sobie sprawę, że to wszystko
dzieje się naprawdę. Dzieje się wbrew nam wszystkim, a my na razie niewiele
możemy na to poradzić. Mamy wokół siebie realne zagrożenie – zabójczego wirusa, obok którego
przyszło nam albo, jak kto woli razem z nim żyć. Najlepszą ochroną jest pozostawanie poza jego
zasięgiem. To co możemy, to nie dać się. Nie prowokować niepotrzebnego ryzyka, unikać kontaktu
z innymi. Jeśli już doszłoby do zakażenia pozostaje zmobilizować system immunologiczny do
obrony, aby zwalczyć to małe świństwo i wyjść z pojedynku zwycięsko.
Jak wiadomo, przeciwnik jest bardzo trudny do pokonania. Z całą pewnością nie należy go
lekceważyć ani bagatelizować. Mimo, że z każdym dniem i tygodniem przybywa wiedzy na jego
temat, ciągle nie wiemy o nim wszystkiego. Choćby tego, dlaczego dzieci rzadziej chorują, a infekcję
przechodzą łagodniej niż dorośli. Według ostatnich danych pochodzących od naukowców wirus
atakuje nie tylko płuca, ale też inne organy m. in. nerki. Powoduje też utratę węchu i smaku.
Możliwość kontaktu z przyrodą poprawiła nastroje mieszkańcom Warszawy. Wielu chętnie
korzysta z poluzowania restrykcji dotyczących przebywania w przestrzeni publicznej. Widać to na
ścieżkach rowerowych, na których po zniesieniu zakazu jazdy rekreacyjnej pojawiło się wielu
rowerzystów. Piękna pogoda wynagradza nieco dolegliwości wynikające z rozporządzeń
ograniczających swobodę poruszania. Konieczne są jednak pozostałe obostrzenia.
a łonie przyrody łatwiej zapomnieć o maseczce utrudniającej oddychanie. Tym bardziej, jeśli
przed sobą mamy istną feerię kolorów. Pięknie kwitną forsycje, drzewa owocowe, krzewy
ozdobne. W przydomowych ogródkach, miejskich klombach i na trawnikach pojawiają się
kwiaty. Jakoś lżej na sercu i na duszy. Przyroda niewiele sobie robi z pandemii. Powróciły ptaki migrujące
na zimę do ciepłych krajów (jakby u nas było zimno...). Wydaje się, że wszystko jest jak zwykle, jak każdego
roku. Tak jednak nie jest i to z wielu względów. Nie tylko tych związanych ze zdrowiem, ale też z
nieuchronnym kryzysem zagrażającym gospodarce. Jak wielki to będzie kryzys, nikt jeszcze nie wie.
Przede wszystkim nie sposób przewidzieć jaki będzie dalszy przebieg pandemii u nas i na świecie. Jesteśmy
bowiem silnie powiązani z gospodarkami innych krajów. Na razie znajdujemy się w fazie wzrostu
zachorowań. Jakiekolwiek prognozy dotyczące pandemii są trudne. Nawet jeśli, uda nam się z nią uporać,
nie możemy przewidzieć, czy koronawirus nie będzie sobie hulał w najlepsze u naszych sąsiadów.
Paradoksalnie, oprócz ewidentnych szkód i dolegliwości spowodowanych pandemią, są też
rzeczy pozytywne m. in. to, że ucichli rozmaici pseudoekolodzy, obrońcy planety, którzy jeszcze
niedawno próbowali powstrzymać krowy przed puszczaniem (sic.) bąków. Te, ich zdaniem, w
sposób rujnowały Ziemię, a może i kosmos. Na dalszy plan zeszła sprawa „gwałcenia” krów przez
rolników w celu pozyskania mleka. Tak, tak… Starsi pamiętają być może hasła z czasów wczesnego
Peerelu mające na celu edukowanie rolnika i zachęcanie go do właściwych działań, jak choćby to:
„Każdy rolnik postępowy sam zapładnia swoje krowy”. Może niektórzy z rolników, zwłaszcza tych
starszych wiekiem, wzięli to sobie do serca i nazbyt dosłownie zabiegają o postęp w rolnictwie? A
może nie gwałcą już bydląt, bo mają inne ważniejsze sprawy na głowie, choćby to, że z powodu
przedłużającej się suszy poniosą znaczne straty w uprawach. Susza staje się faktem. Nie jest to tylko
problem rolników, ale nas wszystkich, bo w obliczu klęski suszy wzrosną ceny produktów rolnych,
spadnie też ich podaż. I nie ma co się pocieszać, że krowy, które z powodu nieurodzaju będą mniej
jadły, wypuszczą do atmosfery mniej gazów, na czym nasza planeta skorzysta.
trosce o nasze wspólne dobro powinniśmy wspierać polską gospodarkę. Pandemia
pokazuje na każdym kroku, że biznes ma narodowość. Rozumieją do dobrze nasi
sąsiedzi zza Odry i dlatego wspierają swoją gospodarkę wszędzie, gdzie się da. Róbmy
tak samo, kupujmy produkty polskie. Nie zawsze można ustalić pochodzenie produktu, mimo to
szukajmy na półkach sklepowych produktów polskich z kodem kreskowym rozpoczynającym się od
590. Trzy pierwsze cyfry to tzw. prefiks GS1 oznacza kraj rejestracji (dla Polski jest to właśnie
590). Wprawdzie nie oznacza to, że dany wyprodukowany został przez polską firmę, ale prefiks może
być pomocny w ustalaniu pochodzenia produktu. Pamiętajmy, że mamy prawo domagać się
informacji od sprzedawcy. Dostępne są też proste w obsłudze aplikacje na smartfony pozwalające
ustalić, czy dany produkt jest produktem polskim, a jeśli nie, to jaki jest udział procentowy obcego
kapitału. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, czy dana firma prowadzi badania i inwestuje w
rozwój w Polsce. Ideałem byłoby, żeby na każdym produkcie była umieszczona jasna informacja o
tym, że mamy do czynienia z produktem polskim. Klient nie musiałby niczego szukać sam, miałby
to wyraźnie napisane lub oznaczone. Takie oznakowania już są, ale tylko na nielicznych produktach,
a powinny być na wszystkich. Inaczej, sklepy mogą świadomie, bądź nieświadomie wprowadzać
klienta w błąd np. pisząc – kraj pochodzenia: Holandia, Polska, Hiszpania. I bądź tu mądry…
My, Polacy, jesteśmy narodem rozsądnym, potrafimy zjednoczyć się wokół jakiejś ważnej sprawy.
Trzeba, aby producenci zadali sobie nieco trudu, żeby na każdym opakowaniu pojawiła się stosowna
informacja – produkt polski! Szanowni producenci i wytwórcy! Będziemy was wspierać, ale musicie
nam w tym pomóc. Wspierając polską gospodarkę, zasilamy budżet, z którego finansowane są
programy socjalne, szkolnictwo, publiczna służba zdrowia etc. Pomóżmy jej stanąć na nogi w
trudnym czasie pandemii i kiedy już minie. Jest to teraz szczególnie ważne.

W

wiat oczekuje i jednocześnie szuka odpowiedzi na dwa pytania: kiedy będzie można ogłosić koniec pandemii i skąd konkretnie wypełzł koronawirus SARS-CoV-2? Na oba pytania, niestety, tej odpowiedzi nie ma i długo nie będzie, a na drugie pytanie możemy jej nigdy nie poznać. Najbardziej popularna teza, jakoby wirus pochodził z tak zwanego mokrego targu w chińskim mieście Wuhan, budzi ostatnio coraz więcej wątpliwości. Skąd nazwa „mokry targ”? Sprzedaje się tam mięso z ponad
70 gatunków zwierząt. Wiele z nich zabija się na miejscu, więc wszędzie jest krew przemieszana z
wodą służącą do jej spłukiwania. Dlatego targowisko nazywane jest „mokrym”.
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Zadbajmy o siebie samych

N

Alchemia pandemii

raz z upływem kolejnych miesięcy uwaga świata zwraca się w stronę Instytutu Wirusologii (WIV) w Wuhan. Zachodnie media przypominają, że od 3 do 9 listopada 2019
r. odbywała się tam międzynarodowa konferencja poświęcona bezpieczeństwu biologicznemu. Towarzyszyły jej warsztaty, panele oraz wycieczki po laboratoriach, w których znajdują się szczepy najgroźniejszych wirusów świata. Ta teza ma pokrycie w faktach, ponieważ pierwsze oficjalne przypadki Covid-19 stwierdzono w grudniu. Jednak nieoficjalne doniesienia przebąkiwały o zbliżającej się pandemii już w listopadzie. Jednocześnie prawie wszyscy naukowcy zgodnie twierdzą, że protoplastą wirusa nie jest słynny nietoperz z „mokrego targu” w Wuhan. Prawda
faktycznie może leżeć na drugim brzegu rzeki Jangcy.

Ludzie! Niech nas łączy o Ojczyznę troska,
Nie mów: wola boska, ale sam coś w życiu zmień.
Jeśli każde miasto, nawet mała wioska,
Życie szare zmieni w kolorowe,
To będzie szczęśliwy dzień!

G

Tadeusz Porębski

Do dzisiaj ani powyższa, ani żadna inna teza dotycząca źródła pandemii nie została w stu procentach potwierdzona. Wszystkie podnoszą jednak uparcie, że protoplasta koronawirusa Covid-19
pojawił się najpierw u zwierząt. Człowiek dokonał bowiem głębokiej ingerencji w ich środowisko,
pozbawiając je m. in. siedlisk, masowo zabijając i prowadząc na nich naukowe oraz pseudonaukowe eksperymenty. Wirus ma więc mnóstwo okazji, by wykonać “skok” ze zwierzęcia na człowieka.
To człowiek przyczynił się do zniszczenia równowagi klimatycznej, co skutkuje ocieplaniem klimatu i topnieniem lodowców. Nie można wykluczyć, że zupełnie nieznane naszemu systemowi immunologicznemu, a zamrożone od tysięcy lat patogeny, z których wiele może być zabójczych dla człowieka – zostają w wyniku ocieplania klimatu uwolnione i za pośrednictwem m. in. zwierząt przeniesione w różne zakątki kuli ziemskiej.

Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie,
Niech nas nikt nie zmusza, by wyborczy oddać głos.
Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie,
Niechaj żaden wódz i boss
Już nie wodzi nas za nos.
Zadbajmy o własny los.

W prawo czyli w lewo

Gadka Tadka

To tam, w Instytucie Wirusologii, chińscy naukowcy badają ponad 1,5 tysiąca wirusów, z których
większość jest zabójcza dla człowieka. WIV jest pierwszym laboratorium w Chinach kontynentalnych, któremu co prawda przyznano najwyższy, czwarty stopień bezpieczeństwa biologicznego, ale
w świecie nauki panuje opinia, że chiński czwarty stopień odpowiada ledwie drugiemu europejskiemu i trzeciemu amerykańskiemu. W przeszłości oskarżano WIV, że nie trzyma takiego poziomu bezpieczeństwa, jaki obowiązuje na świecie w „czwórkach”. Wątpliwości co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa w tym instytu„Do dzisiaj ani powyższa, ani
cie zgłaszał m. in. cieszący się prestiżem dziennik “Washington
żadna inna teza dotycząca
Post”, który w kwietniu informoźródła pandemii nie została
wał, że na dwa lata przed pandeamerykańscy dyplomaci wiw stu procentach potwierdzo- mią
zytowali WIV i wyrazili poważne
na. Wszystkie podnoszą
obiekcje co do bezpieczeństwa na
obiektu oraz obawy w
jednak uparcie, że protoplasta terenie
związku z prowadzonymi tam bakoronawirusa Covid-19 pojawił daniami nad wirusami. Nazajutrz
po ukazaniu się publikacji Donald
się najpierw u zwierząt”
Trump zagroził, że rząd USA ustali, czy koronawirus SARS-CoV-2 wydostał się z chińskiego laboratorium i jednocześnie odciął finansowanie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za rzekome sprzyjanie i pomoc Chinom w ukrywaniu prawdy o koronawirusie . Jaki będzie finał amerykańsko – chińskiej awantury, mającej
przede wszystkim podłoże gospodarcze, nie wiadomo.
ak większość warszawiaków gniję od ponad miesiąca w mieszkaniu i główkuję, czym zakończy się atak Covid-19 na Polskę i świat. Czytam, słucham, oglądam i dochodzę do wniosku,
że z tym koronawirusem coś jest nie tak. W 1997 r. ludzi zaatakowała ptasia grypa. Wybuchła panika, ale rychło okazało się, że strach ma wielkie oczy. Do dziś stwierdzono bowiem tylko
861 zachorowań na H5N1 i 455 przypadków śmiertelnych. Epidemia SARS z 2002 r. i tegoroczna
koronawirusa mają ze sobą wiele wspólnego. Obie wybuchły w Chinach, oba wirusy prawdopodobnie pochodzą od zwierząt, oba też przenoszą się z człowieka na człowieka.

J

SARS to skrót od ”Severe Acute Respiratory Syndrome”, czyli “zespół ostrej niewydolności oddechowej”. Podobnie jak dzisiaj Covid-19 choroba rozprzestrzeniała się błyskawicznie, pacjenci trafiający do szpitali zarażali kolejne osoby i pracowników szpitali, którzy, nieświadomi zagrożenia,
przekazywali wirusa kolejnym osobom. Dopiero w marcu 2003 r. wprowadzono obowiązkowe badania ochronne u podróżujących do Azji i kwarantannę, zamykano też szkoły i urzędy. Podobnie
jak dzisiaj zbyt późno zareagowano na niebezpieczeństwo, za co obwiniano chińskie władze, które od 2002 r. ukrywały przypadki SARS. Epidemia objęła głównie kraje Azji, w krajach Europy pojawiały się pojedyncze przypadki. W sumie w latach 2002 i 2003 na SARS zachorowało 8096 osób,
774 z nich zmarły.
Pandemia spowodowana tzw. świńską grypą miała miejsce w latach 2009/2010 r. Mutacja wirusa A/H1N1 po raz pierwszy pojawiła się w Meksyku, potem w USA, Kanadzie, a w kwietniu trafiła do Europy, Azji, Afryki i Australii. W czerwcu WHO ogłosiła najwyższy, szósty stopień zagrożenia chorobowego, czyli pandemię. Utrzymywano go do sierpnia 2010. WHO poinformowała, że w
wypadku nowej grypy A/H1N1 mamy do czynienia z najszybciej rozprzestrzeniającą się kiedykolwiek pandemią i zwolniła władze medyczne poszczególnych krajów z obowiązkowego odnotowywania każdego przypadku. Dlatego do dziś nie wiadomo, ile dokładnie ofiar pochłonął A/H1N1,
szacunki wahają się między 150 a prawie 600 tysięcy.
stotnym szczegółem jest to, że rządy wielu krajów zdecydowały się wówczas na masowy zakup preparatu przeciwko grypie o nazwie Pandemrix. Często kupowano go z dużą nadwyżką, za co wiele rządów spotkała potem surowa krytyka za marnotrawienie publicznych pieniędzy. Nie zabrakło również głosów, że pandemia A/H1N1 była zbyt mocno nagłośniona przez media, a największym jej beneficjentem miały się okazać koncerny farmaceutyczne. Warto w tym miejscu przypomnieć, że jedynym krajem w Europie, który nie zdecydował się na zakup Pandemrix, była… Polska. Rząd Donalda Tuska, z Ewą Kopacz jako ministrem zdrowia, wykazał się dużym wyczuciem, w odróżnieniu na przykład od Niemców, którzy w 2010 r. musieli zniszczyć 16 milionów
niewykorzystanych jednostek Pandemrixu zakupionych w czasie pandemii za 130 mln euro.

I

Czy pandemia Covid-19 jest kolejną próbą napchania kabzy koncernom farmaceutycznym? A może służy pogrążeniu Europy oraz USA w totalnym chaosie i wywołaniu globalnego kryzysu gospodarczego? Jeśli tak, to kto miałby za tym stać? Dążące do gospodarczej dominacji nad światem Chiny Ludowe? Jednego nie mogę zrozumieć: mamy w Polsce ponad 38 milionów obywateli, z powodu koronawirusa zachorowało 9856 osób, 401 osób zmarło – z tego ponad 90 proc. miało powyżej 70 lat i były obarczone innymi ciężkimi schorzeniami – a 1297 wyzdrowiało (stan na dzień
21kwietnia). To ma być pandemia? To ma być powód do internowania ludzi w domach i uziemienia polskiej gospodarki? Podkreślam – pytania nie zadaje osoba młoda, lecz statystycznie zagrożona. Dziennie umiera w Polsce około 370 tys. osób. Dziennie. Niech maseczki i odstępy pomiędzy
ludźmi nadal pozostaną obowiązkowe. Niech nadal obowiązuje zakaz organizowania imprez masowych. Ale, na Boga, pozwólcie działać usługom i biznesowi, szczególnie małemu. Otwierajcie kawiarnie, restauracje, pensjonaty, hotele i zakłady usługowe, bo jeszcze miesiąc – dwa i nie będzie
co otwierać.
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Służewiec czeka w wielkim napięciu

Czy będzie końska majówka?
Trwa batalia o utrzymanie terminu inauguracji sezonu wyścigowego na Służewcu, wyznaczonego na sobotę 2 maja. Na przeszkodzie
stoją różnorakie ograniczenia wprowadzone przez rząd z powodu
pandemii koronawirusa.
We wtorek 21 kwietnia br. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, w porozumieniu z prezesem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomaszem Chalimoniukiem, przekazał na ręce ministra zdrowia pismo z prośbą o złagodzenie restrykcji związanych z epidemią koronawirusa w stosunku do prób selekcyjnych koni i prowadzonej w związku z nimi działalności. Gwoli wyjaśnienia: wyścigi konne – potocznie określane jako dyscyplina sportu – ustawowo są „selekcyjnymi próbami dzielności koni”. W swoim piśmie minister rolnictwa podnosi, że zawieszenie gonitw stawia pod znakiem zapytania cały sezon wyścigowy – brak prób selekcyjnych to brak oceny wyników hodowlanych, a co za tym idzie zapaść całej branży. Minister Ardanowski zapewnia również kolegę z rządu, iż służewiecki oddział
państwowej spółki Totalizator Sportowy, organizator wyścigów na Służewcu, przygotował nowy regulamin prób selekcyjnych bez publiczności, w warunkach pełnego zabezpieczenia epidemicznego. Stanowisko w tej sprawie przedstawił także na
swojej stronie internetowej Turf Club Służewiec, największe stowarzyszenie non
profit zrzeszające hodowców, właścicieli i dzierżawców koni wyścigowych.
Gdyby 2 maja udało się uruchomić sezon wyścigowy 2020, jego ojcami chrzestnymi zostaliby Tomasz Chalimoniuk – prezes PKWK mający znakomite relacje z
ministrem rolnictwa, Dominik Nowacki – dyrektor toru Służewiec, Krzysztof Ziemiański – prezes stowarzyszenia trenerów koni wyścigowych oraz Jerzy Engel –
prezes Turf Club’u. To oni wykazali najwięcej inicjatywy, by sezon mógł rozpocząć
się jak najwcześniej.
Transmitowane na żywo w Internecie wyścigi koni, nawet przy pustych trybunach, byłyby w czasach marazmu i nudy prawdziwym zrządzeniem opatrzności
dla społeczeństwa. Wzmocniłyby bowiem słabnącą z dnia na dzień psychikę ludzi, którzy mogliby wreszcie uruchomić swoje pozytywne emocje. Natomiast same wyścigi konne otrzymałyby potężną i darmową szansę promocji, jaka nie
nadarzy się przez następnych kilkadziesiąt lat. Internowany we własnych domach od początku marca naród jest już bowiem mocno zmęczony ciągłymi informacjami o wirusie oraz jego zwalczaniu i pragnie rozrywki. Skorzystałby także
skarb państwa. Internet daje bowiem szanse na postawienie przysłowiowej złotówki każdemu z kilkudziesięciu milionów pełnoletnich obywateli, nawet tym z
najdalszych krańców kraju. A gdyby można było włączyć do gry online równie znudzonych jak my sąsiadów – Czechów, Słowaków, Litwinów, Rosjan i Ukraińców
– pule w poszczególnych gonitwach można by liczyć w milionach.
Ważną informacją dla środowiska wyścigowego w Polsce jest pojawienie się ogiera czołowego (reproduktora) z królewskim rodowodem. O takich koniach mówi
się, że są urodzone w purpurze. Chodzi o wyhodowanego w Irlandii ogiera Balios, którego w 2018 r. odkupili od arabskich szejków bracia Andrzej i Ryszard Zielińscy, właściciele stadniny i stajni „Pegaz”. Konie z tej stajni trzykrotnie wygrywały prestiżową gonitwę Derby, pomniejsze sukcesy trudno zliczyć. Balios to rosły kasztanowaty ogier (167 cm w kłębie) urodzony w 2012 r. Jego ojcem jest znakomity Shamardal (ponad 2 miliony funtów wygranych nagród, padł 16 kwietnia), a matką Elle Galante po epokowym Galileo. Klacz biegała w Niemczech i we
Francji 12 razy (3xI, 3xII, 1xIII).
Balios został wyhodowany przez szejka Sultana Bin Khalifa Al Nahyana, a jego
właścicielem w trakcie trwania kariery wyścigowej była stadnina Bloodstock Ltd.
Ogiera szkolił David Simcock, uznany w środowisku europejskim trener koni wyścigowych. Z wyjątkiem debiutanckiego biegu, Baliosa nieprzerwanie dosiadał irlandzki dżokej Jamie Spencer. Balios w karierze wystartował sześć razy (2xI, 1xII,
1xIV i 1xV). Jako dwulatek biegał tylko raz wygrywając Irish Stallion Farms EBF
Maiden Stakes na dystansie 1 mili. Rok później zanotował najbardziej wartościowy sukces w swojej karierze wygrywając na torze w Ascot gonitwę King Edward
VII Stakes (G2) na klasycznym dystansie 1 mili i 4 furlongów. W wieku czterech
lat zajął czwarte miejsce w Dubai City of Gold (G2) na torze Meydan w Dubaju.
Był to ostatni start w karierze sportowej kasztana. Bracia Zielińscy nie ujawniają
wysokości kwoty, jaką zapłacili szejkom za ogiera z tak wybornym rodowodem.
W tym roku na świat przyszło pierwsze potomstwo Baliosa w Polsce – oźrebiły się klacze Princess of Java oraz Zaya. Właściciele rozpisali na Facebooku konkurs na nazwę dwóch kilkumiesięcznych klaczek. Jedna nazwa musi zaczynać się
na literę „P”, druga na „Z”. Może któryś z Czytelników „Passy” zechce zostać
chrzestnym(ą) maleństw? Czekamy na zgłoszenia na naszej stronie mailowej.
Ta d e u s z P o r ę b s k i

Stanowisko Zarządu Turf Club Służewiec w sprawie
nadchodzącego sezonu w świetle epidemii COVID19
Na wstępie pragniemy odnieść się do kwalifikacji prawnej wyścigów konnych, przypominając, że podlegają one ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Wynika to z faktu, że rywalizacja koni na torze wyścigowym jest jedyną próbą selekcyjną
dla zwierząt hodowlanych, jakimi są konie pełnej krwi angielskiej oraz pomocniczymi próbami selekcyjnymi dla zwierząt
hodowlanych, jakimi są konie czystej krwi arabskiej. Wyrażamy zrozumienie dla decyzji prezesa Tomasza Chalimoniuka w sprawie rozpoczęcia sezonu z opóźnieniem i jedynie jako bezpośrednich prób selekcyjnych koni do hodowli, a nie imprez masowych służących rozrywce mieszkańców stolicy. Imprezy masowe, kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne towarzyszące wyścigom stały się ich częścią, ale ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zrozumiałe jest, że tymczasowo próby selekcyjne muszą odbywać się bez publiczności z minimalnym udziałem personelu niezbędnego do przeprowadzania
prób dzielności koni.
Jako członkowie stowarzyszenia zrzeszającego właścicieli i hodowców koni wyścigowych dostosowaliśmy się do ograniczeń nałożonych przez ministra zdrowia oraz Sanepid, przestrzegamy m.in. wszystkich zaleceń sanitarnych uniemożliwiających wstęp na tor osobom z zewnątrz. Wierzymy, że powstanie plan wspierający hodowlę polskich koni przygotowany i
wdrażany przez prezesa PKWK i Radę PKWK. Pozwoli to na zwiększenie atrakcyjności rywalizacji koni z powiększeniem
puli włącznie, co doprowadzi do zwiększenia liczby właścicieli koni.
Obecne wsparcie wielu ministerstw oraz dziedzin naszego życia przez rząd RP, z pewnością nie ominie ministerstwa rolnictwa, a poprzez ministerstwo również PKWK. Właściciele i hodowcy koni czekają na działania pomocowe, które pomogą w ratowaniu polskiej hodowli koni. Ten rok jest szczególnie trudny dla całego środowiska i bez działań pomocowych, bardzo trudno będzie utrzymać hodowlę koni, choćby na dotychczasowym poziomie. Turf Club jest gotowy wziąć udział w dyskusji na temat pomocy dla hodowli i wyścigów, deklaruje również pomoc w tworzeniu planu pomocowego. Od zeszłego sezonu można śledzić wyścigi na żywo za pośrednictwem Internetu oraz telewizji, co w tym trudnym czasie może okazać się
szczególnie cenne dla wyścigów konnych oraz Toru Służewiec, ponieważ w sposób znaczący zwiększy popularność tego miejsca w stolicy. Głęboko wierzymy, że tak PKWK, jak również Totalizator Sportowy, zrobią wszystko co możliwe, by sezon wyścigowy 2020 ruszył w dniu 2 maja.

Nowe pociągi dla warszawskiej SKM
Aż 21 nowoczesnych pociągów zasili park taborowy
warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej. Dzięki zakupowi nowych składów
możliwe będzie zwiększenie liczby połączeń, a także uruchomienie nowych
linii. Pociągi z nowosądeckiego Newagu dotrą do
Warszawy do końca listopada 2022 r.
– Finalizujemy naprawdę bardzo ważny zakup, z którego skorzysta cała aglomeracja warszawska. Przy pomocy funduszy europejskich kupujemy 21 nowoczesnych pociągów, które pomogą w
rozwoju oferty Szybkiej Kolei Miejskiej, ale też poprawią komfort codziennych podróży. Skierujemy je
m.in. do obsługi linii S1 i tzw. linii
otwockiej. Pasażerowie już na nie
czekają – mówi Rafał Trzaskowski,
prezydent Warszawy.
Na początku kwietnia, Alan
Beroud, prezes zarządu Szybkiej
Kolei Miejskiej Sp. z o.o. i Zbi-

gniew Konieczek, prezes zarządu Newag S.A. podpisali umowę
na dostawę nowego taboru.
– To dobra wiadomość dla
mieszkańców stolicy i podwarszawskich miejscowości, zwłaszcza tych dojeżdżających codziennie do pracy. Wiemy, jak bardzo
czekają na te pociągi. Nowe Impulsy 2 z Newagu pozwolą zwiększyć komfort ich codziennego podróżowania, a nam wzmocnić linie SKM, cieszące się największym zainteresowaniem pasażerów – powiedział Alan Beroud. –
Po zakończeniu prac remontowych i modernizacyjnych w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego, planujemy także wykorzystać nowy tabor do uruchomienia
kolejnych połączeń – dodał.
– W 2012 roku dostarczyliśmy
pierwsze pojazdy Impuls wyprodukowane przez NEWAG S.A.
właśnie dla SKM w Warszawie.
Dzisiaj, po 8 latach, kontynuując
naszą współpracę, możemy dostarczyć pojazdy nowej generacji –

Impuls 2. Mamy nadzieję, że EZT
Impuls 2 cieszące się wysoką niezawodnością i bezpieczeństwem,
spełnią oczekiwania pasażerów w
stolicy – mówi Zbigniew Konieczek, prezes zarządu Newag S.A.
Zgodnie z harmonogramem
przedstawionym przez producenta, dwa pierwsze pociągi dotrą
do Warszawy z początkiem 2022
roku. Umowa przewiduje, że stołeczny przewoźnik najpóźniej do
końca listopada 2022 roku otrzyma 21 pojazdów: 15 pięcioczłonowych oraz 6 czteroczłonowych.
Będą one stacjonowały na terenie
nowoczesnego zaplecza SKM na
warszawskich Odolanach. Umowa obejmuje także przeszkolenie
pracowników w zakresie ich obsługi oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych przeglądów i
napraw przez okres siedmiu lat.
Nowe elektryczne zespoły trakcyjne w barwach Szybkiej Kolei
Miejskiej zostaną wyposażone w
monitoring, nowoczesny system
informacji pasażerskiej, automaty

biletowe, hotspot Wi-Fi, ładowarki
USB oraz ratujące życie defibrylatory AED. Każdy z pojazdów będzie klimatyzowany i w pełni dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się.
To największy zakup w historii Szybkiej Kolei Miejskiej. Wartość całego zamówienia wyniesie
667 924 686 zł brutto i uwzględnia dofinansowanie ze środków
unijnych w wysokości 202 621
049,45 zł, które przewoźnik uzyskał w 2018 roku z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014–2020
Priorytet V: „Rozwój transportu
kolejowego poza TEN-T”.
Pociągi SKM przewożą ponad
22 mln pasażerów rocznie i stanowią istotny element Warszawskiego Transportu Publicznego. Można nimi podróżować po Warszawie, dojechać do Lotniska Chopina i podwarszawskich miejscowości: Otwocka, Legionowa, Radzymina, Sulejówka, Miłosny czy
RK
Pruszkowa.
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CHWILÓWKI-P
POŻYCZKIKREDYTY bez BIK.
Tel. 577 669 466

KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
MASECZKI
bawełniane
wielokrotne
tel. 692 101 784

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

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
! 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
! Targówek, 47 m2, parter, ok.
metra, 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
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840

! Dom, ok. Piaseczna,
200/1300 m2, do wejścia,
supercena 650 tys. zł, 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
! Wilanów, 280 m2,
superokazja, dom po remoncie,
tylko 1.6 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
! 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
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie poszukuje
mieszkań dwupokojowych,
trzypokojowych i
czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

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

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

NAPRAWA pralek
BOSCH,
SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888

SPRZĄTANIE bloków i terenu
zielonego 510 056 006,
509 318 602

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
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
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 hydraulika,
remonty, 501 050 907
MALOWANIE - Tanio,
887 815 778
MALOWANIE - Wolne Terminy,
887 815 778
MOSKITIERY,
602 380 218

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
OKNA, naprawy, serwis,
787 793 700
REMONTY
budowlane, ogrodzenia,
513 137 581

REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent,
602 380 218
STOLARSTWO,
505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07,
502 101 202
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Innowacyjna maska z roślin
chroniąca przed wirusami
Naukowiec z Instytutu Biologii Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie opracował filtr powietrza
wykorzystujący mieszaninę kilku roślin,
który skutecznie ochrania przed zarażeniem wirusami i może być wykorzystany
jako osobista maseczka ochronna.
Prof. dr hab. Mohamed Hazem Kalaji, specjalista w zakresie procesu fotosyntezy od kilku lat
pracuje nad zastosowaniem roślin do oczyszczania powietrza w miastach na otwartej przestrzeni oraz w pomieszczeniach zamkniętych takich jak
biura, galerie handlowe, lotniska itd.
Ostatnio, wraz z naukowcami z Japonii pracuje nad zbudowaniem filtra powietrza bazującego
na wykorzystaniu wybranych gatunków roślin jako osobistą maseczkę do „zatrzymania wirusów”.
Wstępne przeprowadzone testy w japońskim laboratorium które jest zagranicznym partnerem
profesora Kalajiego, wykazały skuteczność tego filtra w przypadku wirusa grypy prawie w 100%.
Obecnie, w związku z zaistniałą światową pandemią, naukowcy rozpoczęli badania w kierunku
możliwości zatrzymania wirusa SARS-CoV-2 przez
opracowany przez nich filtr. Wirus wywołujący
chorobę COVID-19 ma podobne wymiary do wirusa grypy.
Maseczka będzie przeznaczana do wielokrotnego użytku, jest lekka, tania w produkcji i przyjazna dla środowiska. Innowacyjna budowa maseczki umożliwia absorpcję światła przez rośliny,
tak aby mogły przeprowadzać proces fotosyntezy. Jest to warunkiem jej funkcjonalności. Nawet minimalna ilości światła, np. światła pokojowego jest wystarczająca, aby maseczka „działała” doskonale.
Ten innowacyjny produkt będzie użyteczny nie
tylko do ochrony osobistej w postaci maski przeciw wirusowi, ale może również być elementem
sytemu oczyszczania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych takich jak szpitale, kliniki, laboratoria, szkoły lub w innych ważnych obiek-

Ważne telefony
Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Tomasz Zientara
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

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

Wilanów
tach ekonomiczno-gospodarczych (filtr przemysłowy). Wynalazek może być dostosowywany do
indywidualnych potrzeb użytkownika.
Obecnie, naukowcy poszukają polskich partnerów z sektora medycyny, biologii i biotechnologii, którzy mają dostęp i możliwość testowania
aktywnego lub nieaktywnego wirusa SARS-CoV2, w kierunku zaaplikowania nim gotowego produktu jakim jest maska z naturalnych roślin.
Poszukują również finansowego wsparcia w
państwowych i prywatnych instytucjach w celu
dokończenia badań i rejestracji innowacyjnego
polskiego produktu w światowym rejestrze patentowym. Opracowanie tego innowacyjnego
produktu oznaczałoby wielki sukces dla Polskiej
nauki na światowej arenie.
w w w. s g g w. p l

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

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
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna 757-05-98, 757-22-27
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe 992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
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