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T ak gorąco nie było w War-
szawie od dłuższego czasu.
Co najciekawsze jednak, po

raz nie wiadomo już który powró-
cił powtarzający się od blisko 10
lat stały fragment gry ulicznej w
postaci podpalania samochodów.
Otóż policja poinformowała, że
„syn znanego adwokata Jacek T.”
znowu dokonał takiego podpale-
nia. Za sprawą tego 31-letniego
gagatka na Chmielnej i w Alejach
Jerozolimskich stanęło w płomie-
niach kilka aut i skuter. Ja akurat
odebrałem policyjną informację ze
szczególną przykrością, bowiem
ów adwokat jest nie tyle osobą
ogólnie mi znaną z forum publicz-
nego, ile po prostu moim znajo-
mym z czasów, gdy okresowo zaj-
mował się jeszcze dziennikar-
stwem, a jako prawnik zrobił dużo
dobrego na gruncie piłki nożnej.
Zdaje się jednak, że z powodu syna
musi – chcąc nie chcąc – robić nie
tyle dobrą robotę, ile dobrą minę –
do złej gry. Jego syn został ponoć
posłany łącznie aż na lat siedem
lat za kratki, co było karą za kolej-
ne podpalenia samochodów. Led-
wie jednak uparty  recydywista
wyszedł na wolność kilka tygodni
temu, a już dopuścił się nowych
podpaleń. Na przykładzie tego no-
torycznego piromana widać więc
jak na dłoni, że z jednej strony bez-
skuteczny jest nasz wymiar spra-
wiedliwości, a z drugiej strony –

system leczenia chorób psychicz-
nych. Bo można sądzić, iż Jacek T.
to po prostu psychopata. 

W niczym nie zmienia to
odczucia właścicieli pod-
palonych pojazdów, bo

można się domyślać, że najpraw-
dopodobniej nadają się one już tyl-
ko do kasacji. Rodzi się za to naglą-
ce pytanie: kto jest w stanie roz-
wiązać problem – nie tylko tego
zresztą – szaleńca z zapalniczką?
Tym bardziej, że w następnym eta-
pie szału Jacek T. – jeśli tylko po-
zwoli mu się przebywać na wolno-
ści – może podpalić jakiś budynek
albo, co gorsza, całą Polskę. Wi-
dać wyraźnie, że jakakolwiek reso-
cjalizacja w tym wypadku mija się
z celem. Na dodatek bardzo wątpię,
by poszkodowani właściciele po-
jazdów otrzymali – i to w krótkim
terminie – odpowiednią rekom-
pensatę, pozwalającą na kupienie
nowego toczydełka.  A przecież
wśród tych poszkodowanych są na
pewno tacy, dla których uszkodzo-
ne auta stanowiły majątek życia
albo narzędzie pracy. 

J acek T. grasował jak dotych-
czas głównie w Śródmieściu,
czytelnicy „Passy” wiedzą na-

tomiast, że od jakiegoś czasu ma-
my do czynienia z piromanami na
Ursynowie. Pożary zostały wszak
po kilkakroć wzniecone w budyn-
ku przy ulicy Koński Jar. Ogień –
jako narzędzie przestępstwa – po-
służył też bandytom, którzy naj-
prawdopodobniej zamordowali
wojującą o prawa lokatorów Jo-
lantę Brzeską i spalili w Lesie Ka-
backim jej zwłoki, a może nawet
spalili ją żywcem. Nie miało to ra-
czej nic wspólnego z politycznymi
aktami samospalenia, jakich doko-
nali w 1968 na stadionie Dziesię-
ciolecia Ryszard Siwiec, a w 2017
na placu Defilad Piotr Szczęsny. 

Odziwo jednak moda na sa-
mospalanie bynajmniej się
w stolicy nie kończy. Oto

bowiem w ślady tamtych dwu po-
szli – również z powodów politycz-
nych – namiestnicy rzuceni na Pro-
gram III Polskiego Radia, którzy
najpierw przegrali wszystko na
giełdzie, acz nie była to bynajm-
niej gra na Wall Street, lecz na Gieł-
dzie Piosenki przy Myśliwieckiej.
Choć dużo miał tam przegrać rów-
nież niejaki Kazik, to jednak media
twierdzą, że ból tamtych po prze-
granej jest większy. Tym bardziej,
że ich ryzykanckie posunięcie skry-

tykował nawet cieszący się zaufa-
niem obywateli znany wykpiwacz
komunistów i złodziei Joachim
Brudziński, jeszcze niedawno mi-
nister spraw wewnętrznych i ad-
ministracji. A on już chyba najle-
piej wie, co mówi. Ponieważ krach
na Myśliwieckiej opisały najwięk-
sze gazety świata, można się teraz
zastanawiać, czyje akcje pójdą w
następstwie tych publikacji w górę,
a czyje w dół. Zaczyna się przebą-
kiwać, że w obecnych warunkach
nie złoto pozostanie już giełdowym
punktem odniesienia, tylko pio-
senka. Byłby to niespotykany w

dziejach triumf artystów nad ge-
szefciarzami, a jednocześnie nasz
powód do dumy z tego, że „Polak
potrafi”. 

O dziwo, łatkę geszefciarza
media nieżyczliwe rządo-
wi przypięły nieoczekiwa-

nie ministrowi zdrowia, który po-
noć w przerwach pomiędzy po-
święcaniem się wraz z Matką Tere-
są dobru publicznemu a zawierza-
niem polskiej służby zdrowia Mat-
ce Boskiej czynił bardziej przyziem-
ne dobro. Źli ludzie plotkują otóż,
że – niezależnie od związków z
obiema wspomnianymi matkami

– sam okazał się Ojcem Chrzest-
nym rodzinnego interesu, który
przyniósł w sumie kilkadziesiąt mi-
lionów złotych i przynajmniej w
tym wypadku jeden z ważnych ce-
lów polityki społecznej został osią-
gnięty, bo w efekcie mamy Rodzi-
nę (naprawdę) na Swoim. Wpraw-
dzie jedna jaskółka nie czyni wio-
sny, ale jest się na pewno z czego
cieszyć. Tak jak cieszyliśmy się z te-
go, że – jak poinformowały oficjal-
ne czynniki – pomagający w walce
z pandemią prezydent RP jednym
telefonem do prezydenta Chińskiej
Republiki Ludowej załatwił przy-
wózkę maseczek i innego sprzętu
ochronnego prosto do Warszawy, a
cały ten towar na lotnisku Frydery-
ka Chopina witał uroczyście pan
premier w wojskowej asyście 
honorowej. 

N a ten transport, przepro-
wadzony za pomocą naj-
większego samolotu świa-

ta, latającego w barwach ukraiń-
skich rosyjskiego antonowa, wy-
dano ciężkie miliony publicznych
pieniędzy, lecz okazało się, że Chiń-
czycy zmylili stronę polską fałszy-
wymi atestami i maseczki nadają
się głównie do dekoracji. Podobnie
zresztą było, gdy maseczkami
chciał wspomóc niedoposażoną
służbę zdrowia nasz sąsiad z Ursy-
nowa Jurek Owsiak, który użył w
tym celu pieniędzy, jakie zebrała w
szlachetnej akcji Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Wszystko to
upewnia nas tylko, że nie ma co
zmieniać ważnego wersu w hymnie
narodowym i zamiast „z ziemi wło-
skiej” śpiewać ewentualnie – „z zie-
mi chińskiej do Polski”. Bo zamiast
Jedwabnego Szlaku – zwyczajny
szlag nas trafi.

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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M AT E R I A Ł  I N F O R M A C YJ N Y

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

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

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

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

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

Warto więc wpisać ten obiekt na mapę nie tylko weekendo-
wych, ale znacznie częstszych wycieczek w poszukiwaniu miejsc
do sportowania w warunkach relaksowych.
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Aby zapewnić bezpieczeń-
stwo dzieciom, rodzicom i
personelowi, miasto mu-
siało odpowiednio przygo-
tować placówki przed
otwarciem. W ciągu sied-
miu dni zdezynfekowano
łącznie okolice 1000
przedszkoli i żłobków
oraz placów zabaw. Ku-
piono ponad 3 mln sztuk
maseczek, rękawiczek,
przyłbic i fartuchów. 

W skali całego miasta to skom-
plikowana operacja logistyczna
i finansowa, w ramach której za-
kupiono nie tylko środki ochro-
ny osobistej, ale przygotowano
również szczegółowe procedu-
ry sanitarne.

– Od początku podkreślałem,
że uruchomienie placówek bę-
dzie możliwe dopiero, gdy za-
gwarantujemy dzieciom oraz
pracownikom bezpieczny po-
wrót do nich. Zgodnie z deklara-
cjami rodziców i opiekunów, któ-
re zebraliśmy w ankietach,  do
miejskich żłobków i przedszkoli
wróci blisko 17 tys. dzieci – po-
wiedział Rafał Trzaskowski, pre-
zydent m. st. Warszawy.

Zanim otworzono miejskie
żłobki i przedszkola, od 4 maja
rozpoczęto przygotowania do
zakupów niezbędnych środków
ochrony osobistej. Łącznie ku-
piono blisko 3 mln par rękawi-
czek, ponad 330 tys. maseczek,
blisko 22 tys. przyłbic i ponad
3,5 tys. fartuchów.

Przed otwarciem żłobków i
przedszkoli, tereny w ich pobliżu,
w tym place zabaw, zostały zde-
zynfekowane metodą ozonowa-
nia. Placówki przed otwarciem
zostały również posprzątane,

usunięto z nich zabawki i sprzęt,
których nie dało się zdezynfeko-
wać. Kierownicy miejskich żłob-
ków wzięli także udział w inter-
netowym szkoleniu z lekarzem
na temat ochrony sanitarnej.

Przygotowano szczegółowe
procedury bezpieczeństwa i za-
sady organizacji opieki oraz pra-
cy żłobków i przedszkoli w naj-
bliższym czasie. Rodzice otrzy-
mali te instrukcje – również po
to, aby przygotować dzieci do

nowej sytuacji w placówkach,
np. do tego, że personel nosi
środki ochrony osobistej.

Zgodnie z wytycznymi rządo-
wymi w jednej grupie w żłobku
lub przedszkolu powinno prze-
bywać maksymalnie 12 dzieci
(przy zapewnieniu 4 m? po-
wierzchni na jedno dziecko).
Dzieci nie mogą przynosić ze so-
bą żadnych przedmiotów ani za-
bawek. Do placówek nie są przyj-
mowane dzieci z rodzin, które
przebywają na kwarantannie lub

w izolacji w warunkach domo-
wych. Przyjęcia do grup odby-
wają się tylko w określonych go-
dzinach. W żłobkach nie wolno
zostawiać wózków dziecięcych.

Opieka w placówkach jest tak
zorganizowana, aby grupy się
nie mieszały. Sale są wietrzone
co godzinę, a dzieci pilnowane,
by często myły ręce (m. in. przed
posiłkiem, po powrocie ze świe-
żego powietrza). Leżaczki i łó-
żeczka do spania są rozstawiane
z zachowaniem odpowiedniej
odległości, a po odpoczynku de-
zynfekowane. Ponadto w przed-
szkolach i żłobkach nie odbywa-
ją się żadne zajęcia dodatkowe
ani imprezy okolicznościowe.

W żłobkach, już po wejściu do
budynku, opiekunowie w przyłbi-
cach codziennie mierzą dzieciom
temperaturę i przeprowadzają
krótki wywiad z rodzicami lub
opiekunami. Dziecko nie zostanie
przyjęte do placówki, jeśli ma pod-
wyższoną temperaturę ciała (po-
wyżej 37,5°C), pracownik zaob-
serwuje u niego katar, kaszel, ki-
chanie. W przypadku podejrzenia
zakażenia u dziecka, zostanie ono
odizolowane, a rodzice lub opieku-
nowie zobowiązani do odebrania
go niezwłocznie. Ponadto koniecz-
ne będzie okazanie wyniku bada-
nia, a przed powrotem dziecka do
placówki zaświadczenia lekarza,
że jest ono zdrowe.

Olbrzymią rolę w utrzymaniu
bezpieczeństwa sanitarnego od-
grywają również rodzice i opie-
kunowie dzieci i przestrzeganie
przez nich restrykcyjnych zasad,
a niezbędne jest:

- monitorowanie stanu zdro-
wia rodziny oraz nieprzyprowa-
dzanie dziecka chorego, z obja-
wami przeziębienia;

- zakrywanie nosa i ust oraz
dezynfekowanie rąk lub nosze-
nie rękawiczek jednorazowych
oraz zachowanie co najmniej 2
m dystansu podczas oddawania
dziecka do placówki;

- ograniczanie czasu pobytu
w placówce do niezbędnego mi-
nimum – należy jak najszybciej
przekazać lub odebrać dziecko,
nie spacerować po placówce i
nie rozmawiać przez telefon.

Na podstawie przeprowadzo-
nych przez miasto ankiet wśród
ponad 70 tys. rodzin, chęć odda-
nia dzieci do przedszkoli zgłosi-
ło 24 proc. rodzin, a do żłobków
– 34 proc. Oznacza to, że do
przedszkoli trafiło ok. 14 tys.
dzieci, a do żłobków ok. 2,8 tys.
maluchów. Zgodnie z rekomen-
dacją rządu w pierwszej kolej-
ności do placówek są przyjmo-
wane dzieci osób, które walczą z
epidemią (służba medyczna,
służby mundurowe) oraz pra-
cowników sektora i przedsię-
biorstw, których działalność jest
związana z przeciwdziałaniem
COVID-19.

– Chcemy zapewnić miejsce
w żłobkach i przedszkolach jak
największej liczbie dzieci, aby
wspierać rodziców w powrocie
do obowiązków zawodowych.
Możemy jednak na podstawie
wytycznych rządu przyjąć do
placówek znacznie mniej dzieci
niż do tej pory – podkreślił Rafał
Trzaskowski. R K

W dniu 22.05.2020 r. o godzinie 20:00 planowane jest
wprowadzenie zmian, zgodnie z projektem czasowej
organizacji ruchu. 

Zmiana organizacji będzie polegać na zamknięciu odcinka ul.  Pła-
skowickiej w zakresie od ronda przy Auchan do ul. Polskie Drogi w
celu dowiązania się do drugiej jezdni ul. Płaskowickiej. Zamknię-
cie potrwa do godziny 19:00 dnia 23.05.2020 r. Wprowadzony
etap czasowej organizacji ruchu będzie obejmował zakres przedsta-
wiony na poniższym rysunku.

Trwa budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego przy
ul. Zaruby 7. Jak informuje Urząd Dzielnicy Ursynów,
nałożone ograniczenia sanitarne i organizacyjne z
uwagi na panującą pandemię (COVID- 19) nie pozwolą
na zrealizowanie inwestycji przed zakończeniem wa-
kacji. Dodatkowo skomplikowała się sprawa powoła-
nia dyrektora placówki. 

Nauka w Szkole Podstawowej nr 399 rozpocznie się jednak zgod-
nie z planem – 1 września br., ale tymczasowo do ukończenia inwe-
stycji w dwóch obiektach SP nr 340 znajdującej się przy ul. Lokaj-
skiego 3. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez ro-
dziców, ursynowscy urzędnicy pragną ustalić jakie jest faktyczne za-
interesowanie rodziców uczniów zamieszkałych w rejonie nowej
szkoły zapisaniem dziecka od 1 września 2020 r. do klas II – VII.

W związku z tym rodziców uczniów zamieszkałych w rejonie no-
wej szkoły, zainteresowanych zapisaniem dziecka od 1 września
2020 r. do klas II – VII Szkoły Podstawowej nr 399 Urząd Dzielni-
cy Ursynów prosi o przekazanie tej informacji. Więcej informacji na
stronie internetowej www.ursynow.pl. 

Trwają intensywne prace na terenie Szpitala Południo-
wego. Redakcja „Passy’ jako pierwsza otrzymała infor-
macje  dotyczące rozwiązań, które będą podnosiły ja-
kość świadczonych w tym szpitalu usług. 

Długo wyczekiwana przez mieszkańców Ursynowa inwestycja
otrzyma wsparcie jednego z najnowocześniejszych na Mazowszu sys-
temów informatycznych.  Zakończył się bowiem projekt „Zapewnie-
nie wysokiej jakości usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług
w Szpitalu SOLEC Sp. z o.o. w Warszawie”. Za ponad 7 mln złotych
(w tym 5,5 mln pochodzących ze środków UE) przygotowano roz-
wiązania obejmujące uruchomienie 12 e-usług medycznych i elek-
troniczny obieg dokumentów. Rozwiązania wypracowane w ra-
mach tego projektu będą dostępne dla przyszłych pacjentów Szpi-
tala Południowego, ponieważ   Spółka Szpital SOLEC Sp. z o.o. jest
odpowiedzialna za uruchomienie szpitala w naszej dzielnicy.

– Szpital to nie tylko sam budynek, ale także lekarze i rozwiąza-
nia które wspierają komunikację z pacjentami. Budujemy  nowo-
czesny szpital i w tym szpitalu nie może zabraknąć nowoczesnych
rozwiązań podnoszących jakość pracy i świadczeń medycznych. Za-
kończony i uruchomiony projekt informatyczny wprowadzi  nową
jakość dla mieszkańców Ursynowa. Pacjenci Szpitala Południowe-
go będą m. in. otrzymywali za pośrednictwem SMS informacje o za-
planowanych wizytach czy też o tym, jak przygotować się do  ba-
dania lub pobytu w szpitalu. System informatyczny pozowali tak-
że na skuteczne zarządzanie zasobami, skrócenie procesu diagno-
stycznego czy też wyeliminowanie papierowej dokumentacji me-
dycznej – mówi Ewa Więckowska, prezes spółki odpowiedzialnej
za uruchomienie Szpitala Południowego.

Miejskie przedszkola i żłobki otwarte!

Prezydent nagrodził nastolatków z Ursynowa
Dwunastoletni chłopcy,
Maciej i Ilias, uchronili
kilkuletniego chłopca
przed wypadkiem. Trzyla-
tek wjechał na ul. Suro-
wieckiego samochodem-
-zabawką. Prezydent War-
szawy Rafał Trzaskowski
osobiście podziękował na-
stolatkom za bohaterską
postawę.

– Powinniście być z siebie
dumni – powiedział prezydent
m. st. Warszawy Rafał Trza-
skowski. – Życzyłbym sobie, by
wszyscy dorośli umieli w po-
dobnej sytuacji zachować zim-
ną krew i błyskawicznie zare-
agować. Dzięki wam chłopcu
nic się nie stało. Dziękuję – do-
dał prezydent, wręczając na-
stolatkom zestawy sprzętu
sportowego.

Maciej i Ilias zareagowali,
gdy 3-letni chłopiec wjechał na
środek ruchliwej ul. Surowiec-
kiego. Nastolatkowie, którzy
byli świadkami zdarzenia, pod-
biegli do dziecka i dopilnowa-
li, by maluch znalazł się w bez-
piecznym miejscu. Później za-
trzymali przypadkowego prze-
chodnia i poprosili o wezwanie
policji. Po przyjeździe patrolu
chłopiec wrócił pod opiekę 
desperacko szukającego go
dziadka.

Wsparcie dla Szpitala 

Zmiana na Płaskowickiej

Rekrutacja do klas II – VII
szkoły przy ul. Zaruby
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Od 14 maja, mieszkańcy znów mogą ko-
rzystać z miejskich obiektów sporto-
wych, takich jak Orliki, Syrenki, korty
tenisowe, skateparki czy bieżnie

Na Mokotowie możecie korzystać już między in-
nymi z obiektów “Moje Boisko - Orlik 2012” przy
ul. Kazimierzowskiej 58 oraz przy ul. Chełmskiej
23, w których znajdują się boiska do piłki nożnej
oraz do koszykówki i siatkówki.

W związku z panującą epidemią koronawirusa
korzystanie z boisk Orlik odbywa się zgodnie z
wytycznymi sanitarnymi m.st. Warszawy.

Podczas wejścia i wyjścia z obiektów należy zde-
zynfekować ręce oraz wnoszony sprzęt sportowy.

Przebywanie na obiekcie jest dozwolone wy-
łącznie zachowując bezpieczny dystans oraz zasła-
niając usta i nos przy pomocy odzieży lub jej czę-
ści, maski, maseczki lub przyłbicy. Osoby przeby-
wające na polu gry są wyłączone z tego nakazu.

Na obiektach znajdują się specjalne strefy wej-
ścia i wyjścia, po których można się poruszać. Są
one wyznaczone w taki sposób aby wykluczyć
kontakt pomiędzy grupami wchodzącymi i wy-
chodzącymi. Po każdym bloku treningowym pra-
cownicy OSiR Mokotów dokonują dezynfekcji

obiektów wraz ze sprzętem sportowym oraz
bramkami.

Wejście na obiekty możliwe jest tylko po uprzed-
nim zarezerwowaniu bloków treningowych.

Rezerwacje dla mieszkańców odbywają się w
każdy poniedziałek w godzinach 8:30-10:00 pod nu-
merem telefonu (22) 325 46 02. Bloki treningowe
dla mieszkańców, które podlegają rezerwacjom to:

poniedziałek - piątek w godz. 14.00 - 14.45,
15.00 -15.45, oraz 20.30 - 21.45;

soboty i niedziele od godziny 15.00 do 21.00
obiekty są ogólnodostępne bez rezerwacji.

Pozostałe bloki treningowe dla Klubów Sporto-
wych, UKS-ów zostały przyjęte na cały sezon wio-
senno-letni, który obowiązuje do końca czerwca.

Numer kontaktowy, pod którym można uzy-
skać więcej informacji to (22) 325 46 02, a adres
e-mail: rezerwacje@osirmokotow.waw.pl

Dodatkowo otwarte są także poniższe obiekty:
Kompleks boisk przy ul. Wiktorskiej 30/32, nr

telefonu: 22 844 63 03, email: administracja@rey-
tan.edu.pl;

Rolkowisko, ul. Inspektowa 1, nr telefonu: 22 16
27 310, email: lhaszcz@aktywnawarsza-
wa.waw.pl.

Od poniedziałku 18 maja
otwarto przedszkola i od-
działy przedszkolne w
szkołach podstawowych.

W Dzielnicy Mokotów zgod-
nie z wytycznymi Głównego In-
spektora Sanitarnego, Minister-
stwa Zdrowia i Ministerstwa
Edukacji Narodowej dla dzieci

zgłoszonych przez rodziców na
zajęcia uruchomiono:

– we wszystkich przedszko-
lach utworzono 119 oddziałów
dla 963 dzieci

– we wszystkich szkołach podsta-
wowych, w których są zorganizo-
wane oddziały przedszkolne utwo-
rzono 23 oddziały dla 127 dzieci.

Od dnia 18 maja 2020 r. do-
puszcza się możliwość realizacji
zajęć rewalidacyjnych, zajęć re-
walidacyjno-wychowawczych
oraz zajęć wczesnego wspoma-
gania rozwoju dziecka, w uzgod-
nieniu z organem prowadzącym
i za zgodą rodziców dzieci i
uczniów posiadających odpo-
wiednio orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, orze-
czenie o potrzebie zajęć rewali-
dacyjno-wychowawczych lub
opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka -
zajęcia te mogą być realizowane
w bezpośrednim kontakcie
dziecka lub ucznia z osobą pro-
wadzącą te zajęcia.

Od 18 maja 2020 r. do 7
czerwca 2020 r. rodzice mogą
zdecydować o nieuczęszczaniu
ich dzieci do przedszkoli i od-
działów przedszkolnych zorga-
nizowanych w szkołach podsta-
wowych.

Mokotów otwiera obiekty sportowe

Funkcjonowanie placówek oświatowych
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Wprowadzenie od 14 marca br.
stanu zagrożenia epidemią, a
niespełna tydzień później stanu
epidemii, wymusiło ogranicze-
nie ilości przebywających inte-
resantów w Urzędzie. Możliwe
było załatwianie tylko tych
spraw, które ze względu na swój
charakter wymagały osobistej
obecności. 

Jednak w związku z poprawą sytuacji
w kraju i poluzowaniu ograniczeń, od
poniedziałku 18 maja w Urzędzie Dziel-
nicy można załatwiać już wszystkie
sprawy, również i te, których obsługa
byłą dotychczas zawieszona.  

Nie zmienia to faktu, że epidemia CO-
VID-19 trwa nadal i zbiera swoje żni-
wo, choć nie występują już ciągle przy-
rastające ilości zachorowań. Dlatego też
nie tylko nie zmniejszono wymogów
bezpieczeństwa, ale niezmiennie są one
rygorystycznie przestrzegane. Jak wyja-
śniają przedstawiciele resortu zdrowia,
dzięki przestrzeganiu zasad, a więc
utrzymywaniu przynajmniej dwume-
trowej odległości pomiędzy osobami
niezamieszkującymi razem oraz nosze-
niu osłon ust i nosa, faza wzrostowa za-
chorowań wypłaszczyła się. 

Dostępne tylko
jedno wejście

Pomimo możliwości załatwiania w
Urzędzie Dzielnicy już wszystkich
spraw, konieczne było pozostawienie
pewnych ograniczeń komunikacyjnych,
aby dopełnione zostały zasady bezpie-
czeństwa. Ponieważ wirus rozprzestrze-
nia się drogą kropelkową i również kon-
taktową, przyjęto taką organizację, by

uniemożliwić  przebywanie interesan-
tów w bliskiej odległości. Z tego wzglę-
du dla petentów dostępne jest tylko jed-
no wejście od strony alei KEN. Otworzo-
ne jest również wejście od strony ulicy
Gandhi, jednak służy ono wyłącznie do
przejścia do biura podawczego w celu
przekazania korespondencji. 

Na drzwiach wszystkich otworzo-
nych wcześniej wejść rozmieszczone są
szczegółowe informacje dotyczące
ograniczeń i zakresu załatwianych
spraw. Choć wejście od strony parkingu
jest dostępne wyłącznie dla pracowni-
ków, również tam pojawiają się intere-
sanci, głównie ci, którzy dojechali samo-
chodami. Informacji na drzwiach jest
sporo i w zasadzie podane jest wszyst-
ko, jednak w przypadku szczególnych
potrzeb trzeba się nieco w to wczytać. 

Przed nieczynnym wejściem od stro-
ny parkingu stoi kilka osób studiują-
cych wywieszone kartki. – Potrzebuję
uzyskać informację związaną z zawie-
szeniem działalności  – mówi pan An-
drzej z Imielina. – Patrzę na te sprawy
i nie mogę odnaleźć tego, czego potrze-
buję. Teraz wszystko się pomieszało,
ruchu i przychodów nie ma, ale obcią-
żenia są cały czas. Próbowałem się do-
dzwonić na ogólny numer do Urzędu,
ale nikt nie odbierał.

– Niech pan spojrzy tutaj, jest numer
telefonu do ewidencji działalności go-
spodarczej – wtrąciła stojąca obok mło-
da kobieta. – Ja też mam do nich spra-
wę, ale również nie udało mi się do-
dzwonić. Ciągle zajęty albo nie odbie-
rają. Ale spróbuję podejść od strony
KEN. Tam podobno przyjmują tylko
wcześniej zapisane osoby, ale może cze-
goś się dowiem – skwitowała petentka,
po czym za chwilę poszła w kierunku
dostępnego dla interesantów wejścia. 

Od strony alei KEN przed wejściem
stoi w kolejce kilka osób. Wszyscy w
maseczkach, przestrzegają przepisowej
odległości – przynajmniej 2 metrów.  W
przedsionku wejściowym, dotychczas
z dwojgiem drzwi , może być tylko jed-
na osoba. W miejscu drzwi, zastawione
biurkiem z izolującą szybą, znajduje się

stanowisko weryfikacji, czy interesant
był zapisany na konkretną godzinę. Przy
drugich drzwiach, obecnie jedynych
wejściowych, stoi pracownik ochrony,
wpuszczający wyłącznie zweryfikowa-
ne już, uprawnione osoby. Jeśli intere-
santa nie ma na liście, panie uprzejmie
ale stanowczo zachęcają do telefonicz-
nego umówienia się na wizytę w urzę-
dzie, ewentualnie w razie potrzeby pod-
powiadają,  z kim konkretnie w danej
sprawie się skontaktować. Takie postę-
powanie jest niezbędne, żeby monitoro-
wać liczbę osób przebywających jed-
nocześnie w Urzędzie i uniemożliwić
nawet przypadkowe – nazbyt bliskie
przebywanie lub przemieszczanie. 

Mając w planie nie tylko przyjrzenie
się, jak w praktyce wygląda obecnie ob-
sługa petentów, ale również załatwienie
konkretnej sprawy, grzecznie ustawiłem
się w kolejce. Wcześniej próbowałem kil-
kakrotnie dodzwonić się pod dostępne
numery, zarówno naszego ursynowskie-
go Urzędu, jak i Urzędu Miasta, jednak
bezskutecznie. Gdy po kilkunastu mi-
nutach dotarłem wreszcie do stanowiska
weryfikacyjnego, a nie byłem na liście,
pani urzędniczka poradziła,  bym w mo-
jej sprawie umówił się telefonicznie. Gdy
poinformowałem ją, że od tygodnia wy-
dzwaniam na dwa wskazane numery i są
albo zajęte, albo nie odpowiadają, poda-
ła mi jeszcze jeden numer telefonu.  Gdy
następnie przedstawiłem się jako dzien-
nikarz “Passy” i pokazując legitymację
prasową, poprosiłem o wpuszczenie w
celu zrobienia kilku zdjęć, okazało się, że
musi być ze mną  towarzyszący pracow-
nik Urzędu. Wszystko oczywiście udało
się szybko rozwiązać, i po zejściu pani z
Wydziału Komunikacji Społecznej mo-
głem już realizować swoje dziennikarskie
obowiązki.  

Biuro podawcze 
dodatkową pomocą

Pomimo pewnych niedogodności,
traktuję pozorne utrudnienia i ograni-
czenia stosowane przez urzędników ja-
ko pożyteczne, wręcz niezbędne. Prze-
cież koronawirus jest bardzo zaraźliwy,

wielokrotnie bardziej, niż i tak dokucz-
liwa grypa sezonowa, na którą narzeka-
my od jesieni do wiosny. Skutki nieprze-
strzegania dystansu pomiędzy osoba-
mi i nonszalanckiej niefrasobliwości,
znamy z przykładów rozwoju epidemii
choćby w Hiszpanii czy we Włoszech. I
takie konsekwentne przestrzeganie za-
leceń medycznych przez urzędników
zasługuje niewątpliwie na pochwałę.  

A jeśli chodzi o moją urzędową spra-
wę, po powrocie do domu udało mi się
wreszcie dodzwonić, akurat na jeden z
numerów, który dotychczas był niesku-
teczny.  Problem był trochę nietypowy,
dotyczący pewnych dokumentów bę-
dących w kompetencjach urzędu sta-
nu cywilnego. Urzędnik przypomniał,
że należy złożyć odpowiedni formularz
zgłoszeniowy i że wzory wszystkich for-
mularzy a także czat, umożliwiający
uzyskanie odpowiedzi on-line,  znaj-
dują się na portalu warszawa19115.pl.
Gdyby jednak sprawa okazała się zbyt
złożona, wystarczy zwrócić się pisemnie
z zapytaniem do naszego Urzędu. Kie-
rując krótko opisany problem do odpo-
wiedniego zespołu, pismo wystarczy
złożyć w Biurze Podawczym, podając
oczywiście swój adres i numer telefonu.
Po rozpoznaniu sprawy urzędnik od-
dzwoni do pytającego, wskazując dalszy
sposób postępowania. Oczywiście nie
należy nadużywać tego sposobu zała-
twiania spraw w sytuacjach, gdy pro-
blem w sposób naturalny może być roz-
wiązany przez odpowiedni zespół Urzę-
du lub w konkretnym okienku. Jednak
w awaryjnych czy trudnych sytuacjach
taka metoda kontaktu z Urzędem mo-
że być bardzo skuteczna.

Jak funkcjonuje Urząd
Urząd czynny jest od poniedziałku

do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Obec-
nie Urząd Dzielnicy Ursynów załatwia
już wszystkie sprawy, których obsługa
została zawieszona lub ograniczona
po wprowadzeniu na terenie Polski
stanu epidemii.  Wszystkie osoby prze-
bywające w Urzędzie zobowiązane są
ze względów bezpieczeństwa do prze-

strzegania wytycznych sanitarnych:
dezynfekcji rąk, zakrywania ust i no-
sa, zachowania odległości co najmniej
2 metrów. 

Do Urzędu wchodzimy wyłącznie
wejściem od strony al. KEN. Planowane
wizyty należy umawiać telefonicznie,
dzwoniąc na podane poniżej numery
telefonów:

Pod jakie numery dzwonić?:
– odpady komunalne, sprawy lokalo-

we, zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
ochrona środowiska, oświata, sport,
kultura, promocja, Budżet Obywatel-
ski – 22 443 72 00

– gospodarka nieruchomościami,
świadczenia rodzinne, podatki i opłaty
lokalne, architektura i budownictwo,
infrastruktura, Karta Dużej Rodziny,
Karta Warszawiaka   - 22 443 71 56

ewidencja działalności gospodarczej
– 22 443 73 86

W sprawach obsługiwanych przez
Urząd Stanu Cywilnego:

– rejestracja urodzeń, zgłoszenia zgo-
nów, oświadczenia o uznaniu ojcostwa
– 22 443 49 25, 22 443 13 35, 22 443
13 36

–dokumenty do ślubu – 22 443 13
38, 22 443 13 96

W przypadku spraw dotyczących re-
jestracji pojazdów oraz wydawania do-
kumentów można się umówić przez In-
ternet, wchodząc na stronę rezerwa-
cje.um.warszawa.pl  lub dzwoniąc:

– rejestracja pojazdów – 22 443 73 56 
– prawa jazdy – 22 443 73 22 
– dowody osobiste, meldunki, ewi-

dencja ludności – 22 443 73 64 
Referat Paszportowy Nr 4 (Woje-

wódzki Urząd Mazowiecki) obsługiwa-
ny jest pod numerem: 22 855 12 40.

Bez uprzedniego umówienia się moż-
liwe będzie składanie pism i wniosków
(za potwierdzeniem wpływu) w biu-
rze podawczym przy wejściu od strony
ul. Gandhi. Cały czas niemożliwe jest
dokonywanie płatności gotówką w ka-
sach Urzędu. Przyjmowane będą wy-
łącznie płatności kartą oraz dokonywa-
nie opłat przelewem lub poprzez inne
formy płatności elektronicznej.

Urząd Dzielnicy Ursynów pracuje już (prawie) normalnie

W ramach tarczy wpłynęło
ponad 110 tys. wniosków.
Wypłacono blisko 38 mln
zł wsparcia. To już jedna
trzecia wszystkich przy-
znanych przez rząd środ-
ków dla przedsiębiorców
w Warszawie.

Rozpatrywaniem wniosków
zajmują się w Urzędzie 73 osoby,
od piątku dołączyło do nich ko-
lejnych 20 pracowników. Kolej-
ni pracownicy odbywają szkole-
nia i będą dołączali do realizacji
zadania. Łącznie do pomocy
urzędowi pracy skierowano 150
pracowników i sprzęt za 0,5 mln
zł. Poza tymi pracownikami 17
osób realizuje inne zadania zwią-
zane z tarczą antykryzysową.

W Warszawie jest ponad 460
tysięcy firm, które są uprawnio-
ne do uzyskania wsparcia w ra-
mach tarczy antykryzysowej. To
ponad dwu i trzykrotnie więcej

niż w pozostałych metropoliach.
W Krakowie takich firm są 142
tys., we Wrocławiu – blisko 120
tys., w Poznaniu – 111 tys., w
Łodzi – 90 tys., a w Gdańsku –
77,5 tys.

Do stołecznego urzędu pracy,
poza firmami, które są zareje-
strowane w stolicy w rejestrze re-
gon wnioski składają również fir-
my, które prowadzą tu swoją
działalność oraz te, które prowa-
dzą działalność w całym kraju.

Dotychczas w Warszawie
przedsiębiorcy złożyli ok. 110
tys.  wniosków. Rozpatrzono 10
tys. z nich. Daje to współczyn-
nik rozpatrzonych wniosków na
poziomie 9,1 proc. Do tej pory
wypłacono 38 mln zł wsparcia.
Jak na tle Warszawy wypadają
inne miasta?

- Kraków: przedsiębiorcy zło-
żyli 40,7 tys. wniosków, z czego
rozpatrzonych zostało 2,4 tys.,

co oznacza rozdysponowanie 8,7
mln zł. W Krakowie do realizacji
wniosków zaangażowano 39
osób. Współczynnik rozpatrzo-
nych wniosków wynosi 5,9 proc.

- Poznań: przedsiębiorcy zło-
żyli 39,6 tys. wniosków, z czego
rozpatrzonych zostało 2,3 tys., co

oznacza rozdysponowanie 11,4
mln zł. W Poznaniu do realizacji
wniosków zaangażowano 60
osób. Współczynnik rozpatrzo-
nych wniosków wynosi 5,8 proc.

- Gdańsk: przedsiębiorcy zło-
żyli 31 tys. wniosków, co ozna-
cza rozdysponowanie 19,4 mln
zł. W Gdańsku do realizacji
wniosków zaangażowano 71
osób. Współczynnik rozpatrzo-
nych wniosków wynosi 14 proc.

- Bydgoszcz: przedsiębiorcy
złożyli 16,8 tys. wniosków, z cze-
go rozpatrzonych zostało 1,3
tys., co oznacza rozdysponowa-
nie 6,5 mln zł. W Bydgoszczy do
realizacji wniosków zaangażo-
wano 37 osób. Współczynnik
rozpatrzonych wniosków wyno-
si 7,7 proc.

Do wsparcia przedsiębiorstw
w ramach Tarczy antykryzyso-
wej – programu przygotowanego
przez rząd, zostały skierowane

miejskie urzędy pracy. Mimo bra-
ku wsparcia, realizują zadania.

W związku z sytuacją epide-
miczną przedsiębiorcy, praco-
dawcy i organizacje pozarządo-
we mogą się starać o niskoopro-
centowane pożyczki i dofinan-
sowanie z Urzędu Pracy m.st.
Warszawy.

– W ciągu miesiąca spłynęło
do nas cztery razy więcej wnio-
sków o wsparcie z Funduszu Pra-
cy niż zwykle rozpatrujemy rocz-
nie, a Ministerstwo nie udzieliło
nam żadnego wsparcia – mówi
Rafał Trzaskowski, prezydent
Warszawy. – Wobec braku po-
mocy informatycznej, Warsza-
wa inwestuje w zakup kompute-
rów. Jest to niemal 500 tys. zł.
Delegujemy też do urzędu pracy
150 pracowników urzędu mia-
sta. Robimy wszystko, aby przy-
spieszyć rozpatrywanie wnio-
sków, aby przedsiębiorcy, którzy

są w trudnej sytuacji finansowej
z powodu epidemii, mogli jak
najszybciej uzyskać realną po-
moc – dodaje.

Urząd Pracy w Warszawie pra-
cuje nieprzerwanie stacjonarnie
od początku ogłoszenia stanu
epidemii, również w soboty, a
od 17 marca w sposób, wyłącza-
jący bezpośrednią obsługę klien-
tów. Co ważne, cały czas prowa-
dzone są podstawowe zadania,
takie jak: rejestracja osób bez-
robotnych (za pośrednictwem
portalu praca.gov.pl lub obsługa
wniosków przesłanych pocztą
tradycyjną), obsługa zasiłków,
stypendiów, dodatków aktywi-
zacyjnych, oferty pracy, obsłu-
ga dokumentów, związanych z
legalizacją pracy cudzoziemców.
Od początku kwietnia zarejestro-
wało się o ponad 30 proc. więcej
bezrobotnych niż w przeciętnym
miesiącu. R K

Warszawa wypłaciła 38 mln zł przedsiębiorcom
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W nabierającym tempa wyścigu do fote-
la prezydenta Rzeczypospolitej w druży-
nie Platformy Obywatelskiej pojawił się
nowy zawodnik – obecny prezydent War-
szawy Rafał Trzaskowski, który w tej
stajni wyścigowej zastąpił Małgorzatę
Kidawę-Błońską, mającą w ostatnim
czasie słabiutkie notowania sondażowe. 

Pierwsze sondaże z udziałem Trzaskowskiego
wypadły dla niego całkiem pomyślnie, jakkolwiek
przed nim może najtrudniejsza przeszkoda. Mu-
si bowiem w bardzo krótkim czasie zebrać 100 000
podpisów poparcia, a zanosi się na to, że wybory
odbędą się najprawdopodobniej już 28 czerwca.  

Inna sprawa, że zarówno z ich terminem, jak i
zasadami proceduralnymi nic nie jest do końca ja-
sne. Internauci komentują to złośliwie na swój
sposób, powiadając, że w innych krajach zasady
wyboru prezydenta są doskonale znane i tylko
przed rozpoczęciem elekcji nie wiadomo, kto wy-
gra. U nas zaś jakby odwrotnie: z góry znany jest
zwycięzca wyborów, a reguły pozostają nieznane.
To oczywiście ironia skierowana pod adresem do-
minującej partii Prawo i Sprawiedliwość i jej fawo-
ryta, czyli ubiegającego się o drugą kadencję obec-
nego prezydenta Andrzeja Dudy. Od długiego
czasu jest on zdecydowanym liderem sondaży,
ale przypomina się, że podobnie było z jego po-
przednikiem Bronisławem Komorowskim, który
miał mieć ponowne zwycięstwo wyborcze w kie-
szeni, a w końcu z Dudą – wówczas Czarnym Ko-
niem – nieoczekiwanie przegrał. 

Jak widać, jeśli chodzi o wybory głowy pań-
stwa, to nie ma mocnych i nie ma mądrych, którzy
byliby w stanie dużo wcześniej przewidzieć, komu
zaufa naród. Poza Andrzejem Dudą, popieranym
przez Zjednoczoną Prawicę, nowy kandydat Trza-
skowski – jeśli przebrnie rundę eliminacyjną – bę-

dzie miał najprawdopodobniej  najgroźniejszych
konkurentów w osobach Władysława Kosiniaka-
-Kamysza z PSL i samotnego jeźdźca – Szymona
Hołowni. Ten ostatni, jako Easy Rider, kręci się
wokół drugiej pozycji w sondażach, umiejętnie
wykorzystując media społecznościowe i swój wize-
runek telewizyjnego gwiazdora, na dodatek nieska-
żonego jakąkolwiek przynależnością partyjną. 

W tej sytuacji Trzaskowskiemu nie będzie łatwo
walczyć. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że na
pozycję prezydenta nadaje się on jak mało kto. To
warszawiak, który znakomite wykształcenie zdo-
był przede wszystkim w natolińskiej odnodze Ko-
legium Europejskiego, na wydziałach filologii an-
gielskiej oraz dziennikarstwa i nauk politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego, a uczył się też w
Australii i USA. Włada pięcioma językami obcymi:
angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim i
włoskim (był m. in. tłumaczem symultanicznym).
Ma za sobą przetarcie w środowisku europarla-
mentarzystów i pracę na stanowisku wiceministra
spraw zagranicznych. Do tego dochodzi prezy-
dentura Warszawy. 

To nie jest ktoś ośmieszający się publicznym du-
kaniem po angielsku. Swego czasu wyspecjalizował
się w pozyskiwaniu funduszy unijnych i na pewno
potrafiłby poprawić słabnącą pozycję Polski w Unii.
W szerokim wywiadzie, jakiego udzielił 

„Passie” w kwietniu 2018 roku, przedstawił się
też jako człowiek kompromisu, potrafiący docenić
również dobre pomysły przeciwników politycz-
nych. 

Jakie jednak realnie będzie miał szanse w wy-
borach, niełatwo zgadnąć, oceniając je z dzisiej-
szego punktu widzenia. Jedno nie ulega wątpli-
wości: jako mieszkaniec Ursynowa będzie miał i
w tej dzielnicy, i w dzielnicy Wilanów rekordowe
poparcie. R a f a ł  K o s

W związku z pandemią ko-
ronawirusa, w trosce o
zdrowie warszawiaków i
turystów odwiedzających
stolicę, Warszawa zdecy-
dowała, że kolejna Noc
Muzeów odbędzie się wio-
sną 2021 r. Do tego czasu
stołeczne placówki kultu-
ralne zachęcają do odwie-
dzin w nieco zmienionej
formie. 

Gdyby nie pandemia i zwią-
zane z nią ograniczenia, 17. Noc
Muzeów odbywałaby się w
weekend 16-17 maja i zapewne
przyciągnęłaby rekordową licz-
bę uczestników - w ubiegłym ro-
ku było ponad 200 tysięcy go-
ści. Jednak z powodu trudnej sy-
tuacji związanej z koronawiru-
sem i koniecznością utrzymania
licznych obostrzeń, zdecydowa-
no się przełożyć to popularne
wydarzenie na kolejny rok.  

- Niestety, wciąż musimy za-
chować dystans i reżim sanitar-
ny. Nie wiadomo także, kiedy
będziemy mogli powrócić do
bezpiecznego, normalnego try-
bu korzystania w pełni z oferty
kulturalnej. Mamy nadzieję na
radosne, pełne atrakcji spotkanie
wiosną przyszłego roku – mówi
Aldona Machnowska-Góra, dy-
rektorka koordynatorka do

spraw kultury i komunikacji spo-
łecznej m.st. Warszawy.

Noc Muzeów to jedna z najpo-
pularniejszych kulturalnych im-
prez w stolicy. Z roku na rok
przystępuje do niej coraz więcej
instytucji z Warszawy i okolic.
W 2019 roku można było odwie-
dzić aż 262 placówki, wśród nich
muzea, galerie sztuki, teatry, do-
my kultury. Nie tylko otworzyły
swoje podwoje na nocne zwie-
dzanie, ale też przygotowały spe-
cjalne atrakcje: zwiedzanie nie-
dostępnych zwykle miejsc, kon-
certy, warsztaty, gry dla dzieci i
młodzieży.

Wielkim zainteresowaniem
cieszą się też placówki, które na
co dzień nie mają wiele wspólne-
go z kulturą, ale mogą się po-

chwalić zabytkowymi zbiorami
czy unikatowymi wnętrzami. W
zeszłym roku, podczas Nocy Mu-
zeów, półtora tysiąca osób zwie-
dziło zabytkową strażnicę Pań-
stwowej Straży Pożarnej przy ul.
Marcinkowskiego, ponad dwa
tysiące gości bawiło się w Elek-
trowni Powiśle, a wystawę w ZO-
DIAK-u Warszawskim Pawilonie
Architektury obejrzało – w tę jed-
ną noc – ponad 700 osób. Trans-
port między placówkami zapew-
niają bezpłatne linie autobusowe
i tramwajowe, po mieście kur-
sują też zabytkowe jelcze „ogór-
ki”, stare sany czy znane dobrze
mieszkańcom Warszawy ikaru-
sy. Wszystkie te atrakcje wrócą
już w przyszłym roku, podczas
17. Nocy Muzeów. 

W ostatni czwartek Rada
Warszawy podjęła
uchwałę o utworzeniu
parku u zbiegu ulic Roso-
ła, Grzegorzewskiej i
Szolc-Rogozińskiego oraz

nazwaniu go Parkiem
Polskich Wynalazców.
Jest to zwieńczenie moich
ponad 7-letnich działań
ochrony tego terenu
przed zabudową. 

Nowy park w naszej dzielnicy
to również hołd polskim wynalaz-
com, ludziom nauki, którzy wy-
myślili między innymi lampę naf-
tową (Ignacy Łukasiewicz), wnie-
śli wkład w powstanie telewizji
(Jan Szczepanik) czy ich wynalaz-
ki są nadal wykorzystywane przy
produkcji procesorów (metoda
Czochralskiego). Mam nadzieję,
że miejsce to będzie inspirowało
kolejne pokolenia wynalazców. 

W najbliższych dniach ruszy
przetarg na projekt placu zabaw
na terenie Parku, nawiązujący do
patronów tego miejsca. Mam na-
dzieję, że za rok rozpocznie się
budowa placu zabaw, na który
bardzo czekają najmłodsi miesz-
kańcy Imielina. Na projekt i budo-
wę placu zabaw mamy zagwa-
rantowane ponad 2 mln złotych. 

Wierzę, że będzie to wyjątko-
we miejsce. Chciałbym również
bardzo mocno podkreślić, że
Park Polskich Wynalazców bę-
dzie otwarty dla wszystkich: ro-
dzin z dziećmi, właścicieli czwo-
ronogów, seniorów i młodzieży. 

P a w e ł  L e n a r c z y k
O t w a r t y  U r s y n ó w

Zdaniem radnego

Nowy park na Ursynowie!

Radni Warszawy podjęli decyzję o wyłą-
czeniu nieruchomości niezamieszkałych
ze stołecznego systemu odbierania odpa-
dów komunalnych. Właściciele np. gale-
rii handlowych czy biurowców będą mu-
sieli do 1 sierpnia podpisać umowę z
operatorem. Stolica ponownie przeliczy
stawki opłat dla mieszkańców.

Bezpośrednim powodem zmian jest przeprowa-
dzona w chaotyczny sposób nowelizacja polskich
przepisów w lipcu 2019 r. Obecnie właściciele nie-
ruchomości niezamieszkałych, w których powsta-
ją odpady komunalne, płacą rażąco niskie stawki,
ponieważ blokuje to ustawa. Stawka została usta-
lona na poziomie, który nie pokrywa faktycznych
kosztów obsługi tych nieruchomości, przez co
resztę kosztów ponoszą mieszkańcy. Szacuje się,
że wskutek zmian koszty systemu odpadów komu-
nalnych z terenu Warszawy spadną o ok. 200-
250 mln zł rocznie.

Właściciele nieruchomości, których nie zamiesz-
kują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komu-
nalne, od 1 sierpnia 2020 r. zobowiązani  będą do
pozbywania się odpadów komunalnych we wła-
snym zakresie. Powinni także udokumentować
korzystanie z usług odbioru odpadów w formie
umowy zawartej ze stolicą lub przedsiębiorcą, od-
bierającym odpady komunalne, wpisanym do re-
jestru działalności regulowanej.

Decyzją radnych w dalszym ciągu w ramach war-
szawskiego systemu odbiorów będą obsługiwane
nieruchomości w zabudowie mieszanej (np. salon
fryzjerski w kamienicy) oraz nieruchomości rekre-
acyjno-wypoczynkowe (np. domki letniskowe).

Miasto ponownie przystąpi do analiz wysoko-
ści opłat za gospodarkę odpadami, aby mieszkań-
cy mogli rozliczać się według metody od ilości zu-
żytej wody. Szacunki będą przygotowane na proś-
bę miejskich radnych – kalkulacje zajmą około
dwóch-trzech miesięcy.

– Musimy policzyć skutek wyłączenia tych nie-
ruchomości z systemu. Przedsiębiorcy, którzy dziś
produkują odpady na terenie stolicy, według usta-

wy muszą mieć podpisaną umowę na odbiór od-
padów - mówi Michał Olszewski, zastępca prezy-
denta m.st. Warszawy. – Rada miasta będzie mu-
siała przyjąć uchwałę o maksymalnych stawkach,
jaką firmy będą płaciły przedsiębiorcom prywat-
nym, którzy zajmą się zagospodarowaniem odpa-
dów – dodaje.

Przepisy wymagają od gmin zbilansowania sys-
temu. Koszty funkcjonowania systemu muszą być
w całości pokrywane opłatami wnoszonymi przez
mieszkańców i firmy. Samorządy nie mogą ko-
rzystać z innych źródeł w budżecie do finansowa-
nia systemu gospodarki odpadami. W przypadku
Warszawy obecnie to koszt rzędu 1,7 mld zł rocz-
nie, podczas gdy w 2016 r. gospodarowanie odpa-
dami kosztowało miasto 350 mln zł. To efekt
przede wszystkim negatywnego wpływu nowych
przepisów wprowadzonych przez rząd.

Odpady pochodzące z terenu m.st. Warszawy są
zagospodarowywane przez firmy wybrane w dro-
dze przetargu – obecnie są to Lekaro, Byś, Het-
man i Remondis. Wbrew doniesieniom Minister-
stwa Klimatu ani stolica, ani spółka MPO nie zawie-
rały umowy ze spalarnią odpadów w Rzeszowie.

Główne przyczyny wzrostu kosztów:
– nowy system segregacji na 5 frakcji generuje

o wiele wyższe koszty niż dotychczasowy - nowe
pojemniki, oznaczenia, worki, zwiększona liczba
przejazdów (po każdą frakcję musi jeździć inny po-
jazd), potrzeba zatrudnienia dodatkowych pra-
cowników czy wyższe stawki firm które odbiera-
ją te odpady;

– podwyżki cen energii (o 67%), rosnące kosz-
ty pracy i płacy minimalnej (o 25%) - w samej
Warszawie koszty wzrosły co najmniej trzykrotnie;

– obniżone stawki dla firm, takich jak restaura-
cje, sklepy czy galerie handlowe – nawet przy
maksymalnych stawkach opłaty od firm pokryją
zaledwie 14% kosztów systemu gospodarowania
odpadami, a do tej pory pokrywały 30%;

– brak odpowiedzialności finansowej ze strony
producentów opakowań z tworzyw sztucznych
np. butelek plastikowych - rząd nie wprowadził
jeszcze przepisów w tym zakresie. W Polsce kosz-
ty utylizacji odpadów pokrywają mieszkańcy, w
Niemczech czy Austrii – koncerny spożywcze. W
Austrii, Hiszpanii i Czechach za tonę plastikowych
opakowań producenci płacą po kilkaset euro. W
naszym kraju nie jest to nawet 1 euro;

– wycofanie się z rynku recyklingu ok. 30%
firm z uwagi na restrykcyjne wymogi, które wpro-
wadził w ostatnich latach rząd;

– spadek cen surowców na rynku - Warszawa nie
zarabia na oddawanym papierze, plastiku czy szkle.
Koszt ich pozyskania, segregowania i doczyszcza-
nia jest kilkukrotnie wyższy niż ceny skupu;

– import odpadów surowcowych z zagranicy -
producentom bardziej opłaca się kupić surowce
pierwotne lub wtórne sprowadzane z zagranicy,
niż te produkowane w kraju;

– rosnące ceny przetwarzania odpadów ze
względu na zbyt niskie moce przerobowe instala-
cji i brak konkurencji;

– drastyczny wzrost o 1100% opłaty środowi-
skowej - za wszystkie gazy lub pyły wprowadzo-
ne do powietrza oraz umieszczenie odpadów na
składowisku. Do końca 2017 r. stawka wynosiła
24,15 zł, natomiast w 2020 r. stawki wzrosły aż do
270 zł za tonę. R K

Zmiany w systemie gospodarki odpadami

Co da zapał Rafała?

Noc Muzeów odłożona o rok
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Pandemia COVID-19 trwa.
Ukształtowała już nasze życie,
zweryfikowała część planów,
stworzyła nowe nawyki, oddali-
ła może na zawsze dotychczaso-
we przyzwyczajenia. Zaczyna się
wypełniać pozorne czarnowidz-
two sprzed kilku miesięcy gło-
szące, że jak było, tak już nie bę-
dzie, przynajmniej w najbliż-
szym czasie. 

Zresztą,  jak miecz Damoklesa wisi
nad nami perspektywa jesiennego od-
bicia obecnie jakby zaczynającej zamie-
rać pandemii i ewentualnych dalszych
jej konsekwencji. 

Nie bagatelizować 
koronawirusa

Patrząc z perspektywy wcześniej-
szych pandemii, choćby “hiszpanki”
(1918 - 1919), która zabiła 40 - 50 mln
osób, czy bliższych nam grypy azjatyc-
kiej i grypy Hong Kong, które zabiły
“tylko” pojedyncze miliony, obecna sy-
tuacja jest niezła. W sumie według da-
nych oficjalnych na COVID-19 zachoro-
wało na świecie ok. 5 mln osób, z cze-
go zmarło  ok. 325 tys. osób. To mniej
ofiar niż podczas przeciętnej corocznej
grypy sezonowej. Tylko że jest tu szereg
“ale” o wadze trudnej do określenia. 

Przede wszystkim koronawirus jest
chorobą bardzo zaraźliwą, nawet kil-
kaset razy bardziej niż grypa sezono-
wa. Nie ma do tej pory szczepionki i
brak jest pewnych, efektywnych le-
karstw, mogących wyleczyć z choroby.
Jakieś doniesienia że już, że wkrótce,
itp. szereg razy przewijały się przez me-
dia, jednak ciągle sprawiają wrażenie
uspokajaczy opinii publicznej niż fak-
tycznej informacji o uzyskaniu działają-
cych i leczących specyfików. 

Nie wiadomo, czy i jaka będzie od-
porność u ozdrowieńców po ciężkim
przebiegu choroby i osób, które prze-
szły infekcję lekko lub bezobjawowo.
Nie wiadomo, jak zachowa się wirus
SARS-CoV-2 w otoczeniu najbliższej
grypy sezonowej, która pojawi się już
za kilka miesięcy - na przełomie sierp-
nia i września. Czy pojawią się korona-
wirusy nowe, zmutowane, o innych
właściwościach, odporności, o innej
zjadliwości? Czy wytworzone w pierw-
szym okresie przeciwciała będą w sta-
nie zabezpieczyć przed nowymi mu-
tantami? 

To, że wirusy będą się mutować, nie
ulega wątpliwości. Wykazały to już do-
syć dawno badania wskazujące, że od
momentu uwolnienia się źródła z, po-
wiedzmy, Wuhan, do dotarcia w rejon
zachodniego wybrzeża USA czy innych
kontynentów, wytworzyło się już kil-
kanaście mutacji, istotnie zmodyfiko-
wanych w stosunku do wirusa pierwot-
nego. Na szczęście nie wystąpiły za-
uważalne zmiany dotyczące zaraźliwo-
ści czy agresywności tych wirusów, nie-
mniej coraz częściej pojawiają się uzu-
pełniające informacje o niezauważo-
nych wcześniej (?) właściwościach ko-
ronawirusa. Obecność wirusa stwier-

dzano w moczu, w spermie. Ale czy wi-
rusy pojawiły się tam drogami organi-
zmu czy zostały przeniesione z ze-
wnątrz, tego nie wiadomo. Ale jest to
miejsce - zakażenie nie tylko drogą kro-
pelkową - mrugającej czerwonej lamp-
ki. Ostatecznie wirus półpaśca - wred-
ny pobratymiec ospy wietrznej - akty-
wuje się z uśpionej postaci zlokalizo-
wanej w zwojach nerwowych po prze-
chorowaniu ospy wietrznej. 

Jakie zatem mogą być ukryte wła-
sności koronawirusa, co pozostawi po
sobie w organizmie po przechorowa-
niu - jakieś uśpione mutanty czy formy
oddziałujące na inne organy? Tego
jeszcze nie wiadomo. Ale na pewno
wiadomo o długofalowych skutkach
zagrażające wszystkim, u których prze-
bieg choroby był ciężki. Nawet po wy-
leczeniu pozostaną często nieodwra-
calne zmiany w płucach, skutkującymi
takimi chorobami jak np.  astma czy
POChP (przewlekła obturacyjna cho-
roba płuc), których ciągle nie potrafi-
my skutecznie nie tylko leczyć, ale na-
wet tylko blokować ich rozwój. Podob-
nych zagrożeń jest więcej, ale kiedy i co
nowego na nas spadnie, nie sposób te-
raz przewidzieć.

Profilaktyka 
z ekonomią w tle

Najskuteczniejsza profilaktyka to nie
znaleźć się w miejscu, gdzie mogą być
wirusy. To brzmiące jak żart rozwiąza-
nie (w sumie epidemia dopada nas
znienacka)  było jednak skutecznie wy-
korzystywane przez najbardziej moż-
nych już podczas wielkich epidemii śre-
dniowiecznych. A jeśli już są wirusy, to
je zabić lub przynajmniej dezaktywo-
wać. I jeszcze jako ostateczność, wo-

bec braku szczepionki - przechorować
, w miarę możliwości nie umrzeć i uod-
pornić się (być może) przeciwko kolej-
nym falom infekcji. Są obecnie miejsca,
gdzie koronawirusów nie ma, ale prze-
niesienie się tam z codzienną aktyw-
nością na ogół jest niemożliwe. Pozosta-
je zatem unikanie miejsc zagrożenia,
maseczki, utrzymywanie się w sensow-
nej kondycji fizycznej i psychicznej, bo
idą one w parze ze wzmacnianiem sił
obronnych organizmu. I to jest punkt
wyjścia wykorzystywany do obrony
przed COVID-19. 

Natomiast warianty realizacyjne są
bardzo różne. Były pomysły bagateli-
zowania koronawirusa. Jednak kraje,
których premierzy czy prezydenci w
początkowej fazie epidemii kpili sobie z
niej (np. USA, Wielka Brytania, Hiszpa-
nia, Francja), charakteryzują sie obec-
nie najwyższymi wskaźnikami zachoro-
wań i śmiertelności. Ciekawym przy-
padkiem jest Szwecja. Od samego po-
czątku główny epidemiolog kraju przy-
jął strategię zaleceń intensywnej higie-
ny, ograniczenia kontaktów ludzi i za-
kazu zgromadzeń powyżej 50 osób, jed-
nak nie wprowadzono restrykcyjnego
zamykania infrastruktury edukacyjnej,
restauracji, zakładów pracy. Konse-
kwencje są dosyć kontrowersyjne, gdyż
Szwecja co prawda nie ponosi tak dra-
matycznych skutków ekonomicznych,
jak inne kraje Unii Europejskiej, jednak
pomimo względnego  wypłaszczenia
krzywej zachorowań (nadal z lekką ten-
dencją wzrostową!), śmiertelność
wśród chorujących na koronawirusa
zbliża się do 13% i jest jedną z najwyż-
szych w Europie. Szwedzi tłumaczą, że
taki wskaźnik śmiertelności związany
jest wielką zachorowalnością seniorów

z  domów opieki społecznej, nie zmie-
nia to jednak faktu, że śmierć dotknęła
blisko 4000 osób. Wiadomo, i nikt nie
ukrywa, że za takim rozwiązaniem kry-
ją się czynniki ekonomiczne i dosyć
przewrotna argumentacja, że i tak - prę-
dzej czy później - większość osób za-
choruje, a część z nich umrze. I bez nad-
miernej złośliwości  można dodać, że
będzie taniej. 

Jaką zatem stosować profilaktykę?
Izolacje, odosobnienia? Rozwiązanie
kosztowne, rujnujące gospodarkę, a
równocześnie wywołujące coraz więk-
sze protesty społeczne. Paradoksalnie
najbardziej niezadowoleni są ludzie, na
rzecz których za cenę ograniczenia do-
statku ogółu, taka izolacja społeczna
jest realizowana. Jednak również i rzą-
dy poszczególnych krajów europejskich
wyraźnie zerkają w stronę luzowania
restrykcji. Trudno w tej chwili ocenić,
czy to już czy jeszcze przedwcześnie.
Jednak koszty gospodarcze dotychcza-
sowego uszczelniania granic poszcze-
gólnych krajów i Europy są ogromne, a
kryzys gospodarczy wisi w powietrzu.

Weszliśmy w Polsce w kolejną fazę lu-
zowania obostrzeń. Z jednej strony “
wolno” coraz więcej - otwierane mogą
być ponownie jednostki świadczące
usługi, choć z obowiązującymi limitami
jednocześnie przebywających osób.

Z drugiej strony gwałtownie wzra-
sta brak dyscypliny społeczeństwa w
zakresie przestrzegania odległości 2 m
i noszenia maseczek.  Szwedzi słynący
z przestrzegania dyscypliny społecznej
mają wskaźniki zachorowalności i ich
konsekwencji wyższe niż u nas. Co więc
zrobimy w Polsce, gdy ponownie za-
cznie rosnąć liczba zachorowań?

F o t .  P i x a b a y

Już od miesiąca ulice stoli-
cy są dezynfekowane wo-
dą wysoko ozonowaną.
Warszawa wykorzystuje
innowacyjną technologię
opatentowaną i wdrożoną
przez polską firmę.  

Metoda jest skuteczna i przede
wszystkim bezpieczna dla ludzi.

Rozwiązania, które jest sto-
sowane w Warszawie, zostało
opracowane i przetestowane
przed rokiem przez MPWiK.
Wówczas wodę wysoko ozono-
waną zastosowano po raz
pierwszy – do dezynfekcji ście-
ków podczas usuwania awarii
kolektora.

Dziś, w czasie pandemii, po
uzyskaniu pozytywnej opinii
Głównego Inspektora Sanitar-
nego (GIS), ozonowanie stało
się metodą odkażania ulic mia-
sta. Polska technologia dezyn-
fekcji jest rekomendowana rów-
nież przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych.

Woda wysoko ozonowana jest
produkowana przez urządzenia
wypożyczone przez miasto z
MPWiK. Urządzenia te zostały
wyprodukowane przez firmę z
Krynicy Zdroju. Na zastosowaną
w Warszawie technologię posia-
da certyfikat Ministerstwa Środo-
wiska, certyfikat innowacyjno-
ści Krajowej Izby Gospodarczej
Wodociągi Polskie oraz Państwo-
wego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego m. st. Warszawa.

Produkcja odgazowanej wo-
dy wysoko ozonowanej (OW-
WO) bazuje na sprawdzonej od
kilkudziesięciu lat technologii
usuwania bakterii i wirusów z
wody za pomocą ozonu.

Jest ona bezpieczna dla ludzi
i środowiska – wnika do wnę-
trza wirusów i bakterii przez bło-
nę komórkową i niszczy je od
środka. Po kilku minutach eks-
pozycji i dezynfekcji rozkłada się
do czystego tlenu.

Do wytwarzania OWWO po-
trzeba jedynie wody, tlenu i
energii elektrycznej, co jest
ogromną zaletą w jej produkcji i
unikalnością polskiej metody w
skali światowej. Metoda ta jest
bezpieczna dla środowiska. Sku-
teczność wody wysoko ozono-
wanej polega na znacznie szyb-
szym niszczeniu patogenów w
porównaniu z innymi środkami
dezynfekcyjnymi.

Dezynfekcja obejmuje wszyst-
kie dzielnice Warszawy. Prowa-
dzona jest w kluczowych miej-
scach przestrzeni publicznej, ta-
kich jak węzły przesiadkowe, ze-
społy przystanków, główne trak-
ty komunikacyjne z dużą liczbą
przystanków autobusowych i
tramwajowych, przejścia pod-

ziemne, miejskie place, otocze-
nie dworców, szpitali, DPS-ów. 

Nocne prace wykonują pod-
najemcy dwóch jednostek miej-
skich: Zarządu Zieleni oraz Za-
rządu Oczyszczania Miasta. 40
pracowników przez 25 dni zde-
zynfekowało blisko 2500 km
ulic, ponad 1,2 mln m? po-

wierzchni i blisko 2000 przystan-
ków komunikacji miejskiej. Do-
tychczasowy koszt ozonowania
to ok. 770 tys. zł.

Do przeprowadzania dezyn-
fekcji wykorzystywane są pole-
waczki, urządzenia mechanicz-
ne samojezdne oraz opryskiwa-
cze rolne i plecakowe. R K

Polski patent w walce z koronawirusem

COVID-19. Luzujmy, ale rozsądnie
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Tramwaj, który pokonuje
ponad 20 metrów różnicy
poziomów, to nawet w XXI
wieku kosztowna inwesty-
cja. Już wkrótce na Siel-
cach znowu będzie można
usłyszeć pisk kół wagonów
elektrycznych. 

Nachylenie przyszłego toru
wyniesie 3,5%. Na skrzyżowa-
niu z Belwederską część tram-
wajów pojedzie prosto po Gaga-
rina,  kończąc za chwilę swoje
trasy. Wielu mieszkańców Moko-
towa nie zdaje sobie jednak spra-
wy, iż podejście do tramwaju na
Wilanów jest dokonywane już
po raz... trzeci. 

Do trzech 
razy sztuka

W latach 1957 – 1973  tram-
waje jeździły do Wilanowa przez
Goworka i Spacerową. W 1973
roku były to numery 2, 14 i 36.
Dwójka i czternastka po Czer-
niakowskiej i Powsińskiej docie-
rały do Wilanowa, linia 36 za-
wracała na Sadybie. Drogi w
utrzymaniu, “wspinający” się
tramwaj jednak nie znalazł
uznania ówczesnych planistów.
Wbrew zdrowemu rozsądkowi
w 1973 roku tory opustoszały. 

Tak naprawdę historię docie-
rania do Wilanowie na szynach
należy notować znacznie wcze-
śniej. W latach 30. przed II woj-
ną światową z placu Unii Lu-
belskiej do Wilanowa i dalej
przez Konstancin do Piaseczna
można było dojechać koleją wą-
skotorową.

Założycielem kolei, której od-
cinek do Wilanowa otwarto w
1891 roku, był na zlecenie po-
siadacza części dóbr wilanow-

skich Wiktora Magnusa – Hen-
ryk Huss, oświadczony inżynier
kolejnictwa pracujący wcześniej
przy budowie kolei warszawsko-
-wiedeńskiej 

Z początku jednak był to tram-
waj konny, bowiem używano
zwierząt jeszcze do transportu.
Kolej, korzystająca później z pa-
rowozów, brała początek przy
rogatkach belwederskich, miesz-
czących się między dzisiejszym
terenem ambasady rosyjskiej a
hotelem Hyatt. Dalej dochodzi-
ła do Chełmskiej, w którą skręca-
ła, a następnie prowadziła Czer-
niakowską ku Wilanowowi. Ko-
lej Wilanowska okazała się ol-
brzymim sukcesem. W samym
tylko roku inauguracji przewio-
zła 119 282 pasażerów. 

Linia wilanowska służyła
przede wszystkim wyjazdom
wycieczkowym i dowozowi
mleka oraz warzyw do miasta.
W późniejszym czasie pomaga-
ła także w transporcie cegły,
dzięki której Warszawa mogła
się rozbudowywać. Tory wydłu-
żono do Konstancina, a potem
do Piaseczna, montując bocz-
nice ku trzem dużym cegiel-
niom i jedną do papierni w Je-
ziornie. Wraz z wprowadze-
niem cięższych składów ko-
nieczna była wówczas moderni-
zacja linii. W tym czasie piesz-
czotliwie nazywano ją “Para-
gwajem”. Niestety, linia była
mocno zniszczona i stopniowo,
wraz z pojawieniem się pierw-
szego tramwaju, była wygasza-
na. W latach 70. przestarzałą
kolejkę całkowicie zlikwidowa-
no. Jednym z powodów miało
być... bezpieczeństwo i spokój
towarzysza Edwarda Gierka,

który upodobał sobie rezyden-
cję w pobliskim Klarysewie.

Powrót w nowoczesnej 
szacie

5 maja 2020 r. zawarto kon-
trakt na zaprojektowanie oraz
wykonanie kolektora ściekowe-
go w ul. Gagarina. Nad nowym
kanałem powstanie także linia
tramwajowa. Usprawnienie
transportu ścieków oraz zwięk-
szenie możliwości retencyjnych
układu pozwoli na ogranicza-
nie ryzyka powstawania zale-
wisk i podtopień w trakcie in-
tensywnych opadów deszczu.
Obie inwestycje – kolektor i linia
tramwajowa wymagają skoor-
dynowania robót naziemnych i
podziemnych. Właśnie dlatego
zdecydowano się na wspólną
realizację.

Kto zaprojektuje i zbuduje no-
we tory? Zadanie wykona kon-
sorcjum firm – Inżynieria Rze-
szów i Balzola za nieco ponad
190 mln zł brutto. Całe zadanie
będzie wykonane w ciągu 34
miesięcy. W tym samym czasie,
czyli w 2023 roku,postanowiono
zaprojektować i zbudować trasę
do Wilanowa, która połączy się
z torami na Gagarina. Dzięki te-
mu z Wilanowa do centrum pa-
sażerowie dojadą tramwajem w
około 30 minut. 

Tory na Gagarina to część
większego projektu związanego
z budową trasy tramwajem do
Wilanowa. Trasa ta, o łącznej
długości ok. 20 km, docelowo
połączy Wolę, Ochotę, Mokotów
i Wilanów. Całe zadanie zostało
podzielone na kilka etapów. Pro-
jekt jest dofinansowany z środ-
ków unijnych na lata 2014 –
2020. Kwota dofinansowania
wraz z tramwajami to 555 milio-
nów złotych. Cały koszt inwe-
stycji szacowany jest na niemal
1,2 miliarda złotych.

– Zadanie podzieliliśmy na
sześć odcinków. Każdy z nich
może funkcjonować oddzielnie
i połączy szynami punkty stoli-
cy, które takiego połączenia nie
miały – powiedział mediom Ma-
ciej Dutkiewicz, rzecznik Tram-
wajów Warszawskich. Innymi
słowy, inwestycja została pomy-
ślana tak, że nawet jej częściowa
realizacja ma sens komunika-
cyjny. Etapowanie ułatwia też
jej realizację i finansowanie. –
Mamy już gotowe koncepcje
wszystkich odcinków. A trzy klu-
czowe otrzymają dofinansowa-
nie z funduszy UE, które muszą
być wykorzystane i rozliczone z
upływem 2023 roku – kończy
Dutkiewicz.

P i o t r  C e l e j

“Miasto nie jest wielkie,
wszyscy gramy razem.” -
pisał Stephen King w “Pod
kopułą”. Czy mobilizacja
po COVID-19 może trwale
wpłynąć na nasze prze-
mieszczanie się po mieście?

Wolne miejsca w ko-
munikacji miejskiej i
brak korków. Tak

wyglądały ostatnie tygodnie na
ulicach stolicy. Krótkotrwałym
efektem stało się zmniejszenie
emisji spalin, ale prawdziwe
skutki to dopiero pieśń przyszło-
ści. Czy zmienimy swoje przy-
zwyczajenia na tyle, by ograni-
czyć korki? Z pewnością począt-
kowo warszawiacy będą unikać
komunikacji miejskiej, lecz wraz
z ustępowaniem pandemii ten
trend się odwróci. Pierwszym
czynnikiem, który może się przy-
czynić się do zmian, jest praca
online. Pracodawcy zostali zmu-
szeni do poszukiwania nowych
rozwiązań w celu utrzymania
efektywności. Z pewnością sa-
mi pracownicy będą dążyli do
zachowania chociaż częściowej
pracy niestacjonarnej. Jeśli przy-
musowy eksperyment się powie-
dzie, to zmniejszone koszty ob-
sługi stanowisk pracy również
będą przemawiać za pozosta-
wieniem części pracowników w
domach. 

Druga rzecz to nowocze-
sna komunikacja miej-
ska. Jest ona podsta-

wą sprawnego przemieszczania
się mieszkańców – przykładem
może być Zurych czy Wiedeń.
Tam ponad 80% podróży do i z
pracy opiera się na transporcie
miejskim. A są to autobusy, tram-
waje, metro, kolej podmiejska,
sieć rowerów miejskich. Trans-
port zbiorowy powinien być pod-
stawą funkcjonowania współ-
czesnej Warszawy. Pamiętajmy
też,  że dla podróżujących liczy
się komfort i wygoda. Jeśli więc
kursy środków komunikacji
miejskiej nie będą częste i pozo-
staną opóźnienia, a na dodatek
nie będzie można tym sposobem
dojechać na drugi koniec mia-
sta, korki pozostaną. 

Warszawska komuni-
kacja, chociaż z
oczywistych wzglę-

dów najbardziej rozbudowana
w Polsce, nie jest jednak idealna.
W ciągu kilku następnych lat zo-
stanie rozbudowana dopiero
druga linia metra i wybudowany
tramwaj na Wilanów. To jednak
tylko część potrzeb dynamicz-
nie rozwijającego się miasta. Po-
wstały także parkingi buforowe,
skąd można się przesiąść na ko-
munikację miejską – to rozwią-
zanie jednak powinna wspierać
aplikacja pokazującą wolne miej-

sca do zaparkowania. Należy pa-
miętać, że transport do pracy jest
tylko jedną z przyczyn poran-
nych i popołudniowych korków.
Problemem jest też sprawa do-
wożenia dzieci do szkół i przed-
szkoli. Warto zobaczyć akcję
Wiednia, gdzie w ramach pro-
jektu “Schulstraße” wprowadzo-
no zakaz dowożenia dzieci pod
jedną z wiedeńskich szkół.
Wskutek czego  zarówno rodzi-
ce i dzieci zaczęli korzystać z pu-
blicznych środków transportu.

Oile w dziedzinie komu-
nikacji miejskiej War-
szawa jest polskim li-

derem, to rowerzyści wcale nie
mają łatwo w stolicy. Sieć ście-
żek rowerowych wciąż nie jest
zamknięta, w tkance miasta
nadal istnieje wiele przejść na-
ziemnych, które zniechęcają ro-
werzystów. By zobrazować skalę:
w 2018 łączna długość szlaków
rowerowych w Warszawie wy-
nosiła 585 km. Dla porównania
w ponad trzykrotnie mniejszym
Gdańsku sieć tras rowerowych
liczy łącznie 734,0 km. W Polsce
wciąż roweru jako środka komu-
nikacji używa zaledwie kilka pro-
cent społeczeństwa, często też
sezonowo Dla porównania aż
26% wszystkich wszystkich prze-
mieszczań odbywa się w Holan-
dii na rowerze. Oznacza to czyste
powietrze i zdrowsze społeczeń-

stwo, ale także rozwój miast.
Ostatnie badania dowodzą, że
rowerem podjeżdżamy coraz
częściej do sklepu czy restauracji. 

To właśnie mocny nacisk
na rowery powinien być
jednym z impulsów

warszawskiej komunikacji w
wersji 2.0. Należy też pamiętać
jak ważna jest elektromobilność,
która staje się naturalnym uzu-
pełnieniem rowerów hulajnoga-
mi i rowerami elektrycznymi.
Miasto powinno dbać także o
doposażenie Veturilo w rowery z
akumulatorem, które mogą być
rozwiązaniem dla osób o gorszej
formie fizycznej. Tradycyjne na-
rzekania na pogodę powinny
również odejść do lamusa – w
Polsce są coraz dłuższe okresy
bez opadów atmosferycznych.
Odpowiedni ubiór powinien
więc wystarczyć, by cieszyć się
zdrową i tanią podróżą. W zim-
niejszej od Warszawy Kopenha-
dze prawie 20 procent miesz-
kańców deklaruje używanie ro-
weru codziennie. Co więc
wstrzymuje Warszawę i warsza-
wiaków? Są to przede wszyst-
kim przyzwyczajenia społeczne,
które po pandemii koronawiru-
sa mogą ulec znacznym prze-
obrażeniom. Zadbajmy, by owe
przeobrażenia przyniosły nam
przejezdną stolicę.

P i o t r  C e l e j

Po 50 latach tramwaj 
wróci na Sielce i Wilanów

Przejezdna Warszawa
może stać się faktem
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Późną wiosną 27 maja
1990 r. odbyły się w Polsce
wybory do odrodzonego
samorządu terytorialne-
go. Po pierwszych „pół-
wolnych” wyborach do
polskiego parlamentu (4
czerwca 1989 r.), wybory
samorządowe były kolej-
nym krokiem na drodze
budowy w Polsce społe-
czeństwa obywatelskiego.
Na tej drodze nic nie było
oczywiste.... 

Doskonale pamiętam
Warszawę z ostatnich
lat Polski Ludowej. By-

ły wielkie słowa o wspaniałości
stolicy, ale rzeczywistość była
zgrzebna i siermiężna. Na przy-
kład, przez całe lata w okresie
przed 1 maja przedsiębiorstwa
gastronomiczne podejmowały
zobowiązania o otwarciu (w czy-
nie pierwszomajowym) letnich
ogródków kawiarnianych. W
najlepszych  latach funkcjono-
wało ich nawet aż cztery (przy
kawiarni Nowy Świat, przy
Szanghaju i po jednym na Sta-
rym i Nowym Mieście). Wysta-
wienie stolika i kilku krzeseł na
chodnik było wówczas nie do po-
myślenia.  

K raty ze stali budowla-
nej nawet na wysta-
wach sklepów  z pie-

truszką, tandetne tynki, dziura-
we chodniki, smrodzące auto-
busy i niewyobrażalny obecnie
tłok w miejskiej komunikacji
oraz kolejki do telefonicznych
automatów. Zmiana nastąpiła
wraz ze zmianą ustroju, chociaż
nie od razu. Efekty odczuliśmy
dopiero po kilku latach funkcjo-
nowania odrodzonego samorzą-
du terytorialnego, gdy sprawy
związane  z zagospodarowa-
niem najbliższego otoczenia
wzięli w swoje ręce mieszkańcy,
reprezentowani w radach przez
swoich przedstawicieli, wybie-
ranych w demokratycznej pro-
cedurze.   Współczesna Warsza-
wa coraz bardziej przypomina
zachodnie metropolie, a stan-
dard zabudowy, infrastruktury
i usług jest nieporównywalny z
czasami PRL. Pragniemy więcej!
Jeżeli Polska jest w pierwszej
piątce największych i najludniej-
szych państw Unii Europejskiej,
to dlaczego nasza stolica nie ma
być w piątce najwspanialszych
stolic unijnych?

W„marszu” kształto-
wał się ustrojowy
model naszego pań-

stwa. Także w zakresie samorzą-
du terytorialnego, jego prawna
postać formowana była w dro-
dze prób i błędów. Po kilku mie-
siącach żarliwych dyskusji, 8
marca 1990 r. uchwalona zosta-
ła ustawa o samorządzie teryto-
rialnym, później przemianowa-
na na ustawę o samorządzie
gminnym. Przeprowadzona na
jej podstawie reforma admini-
stracji publicznej, powszechnie
uważana jest za jedną z najbar-
dziej istotnych, najlepiej prze-
prowadzonych  i najbardziej
udanych po 1989 roku.  Ustawa
ta obowiązuje do dnia dzisiej-
szego, pomimo że dokonano w
niej ogromnej liczby zmian, wy-
kreśleń i uzupełnień. Datę pierw-
szych wyborów do samorządu
ustalono na 27 maja  1990. Po-
mimo rozstrzygnięcia spraw za-
sadniczych, wśród polityków
trwały nadal spory na temat

ustroju Warszawy; czy ma być
taki, jak we wszystkich innych
miastach RP, czy ma być od-
mienny,? Nawet w obliczu zbli-
żającej się daty wyborów spory
nie ustawały. Po wielu perype-
tiach ustawę warszawską udało
się uchwalić dopiero 18 maja
1990 r., a jej tekst ukazał się w
Dzienniku Ustaw z datą 26 ma-
ja, tj. w sobotę przed niedziel-
nymi wyborami (27 maja). 

W’ 1990 polski parla-
ment postanowił, że
Warszawa będzie się

składała z siedmiu dzielnic-
gmin, pokrywających się teryto-
rialnie z dzielnicami ustanowio-
nymi w końcu 1959 roku. Sło-
wo ”dzielnica” podkreślało, iż
dana jednostka jest częścią więk-
szej całości, jaką jest miasto sto-
łeczne Warszawa. Natomiast sło-
wo „gmina” jednoznacznie
świadczyło, że dana jednostka

administracyjna ma wszelkie
prawa i obowiązki, jak  każda
inna  gmina. Ustrój nie był do-
skonały, szczególnie w zakresie
finansowania zadań ogólnomiej-
skich. Zamiast jednak – moim
zdaniem - usuwać z ustawy za-
uważone błędy oraz metodą
„małych kroków” doprowadzić
do rozwiązania optymalnego –
zdecydowano się na rewolucję.

W1994 r. parlament
opracował i wpro-
wadził nową ustawę

warszawską. Na jej podstawie
obszar miasta podzielony został
na jedenaście  gmin, które w
swojej nazwie nie posiadały już
określenia „dzielnica”, co sprawi-
ło, że stolica stała się  luźnym
związkiem „niepodległych”
gmin, z których cztery przystąpi-
ły nawet do Związku Miast Pol-
skich. Formalnie (art. 1 ust. 1
ustawy) miasto stołeczne War-
szawa było związkiem komunal-
nym w rozumieniu ustawy z 8
marca 1990 r. o samorządzie te-
rytorialnym. Niebawem okaza-
ło się, że nowa ustawa ma jesz-
cze więcej błędów niż poprzed-
nia. Po jej wielokrotnej noweliza-
cji oraz po wprowadzeniu komi-
sarza do gminy Warszawa-Ce-
ntrum, w 2002 r. parlament po-
stanowił kolejny raz radykalnie
zmienić ustrój stolicy. Ta trzecia
już wersja ustroju stolicy obo-
wiązuje do dnia dzisiejszego.

Tym razem postanowio-
no, że gminą będzie ca-
łe miasto, natomiast je-

go terytorium zostanie podzielo-
ne na siedemnaście, tzw. jedno-
stek pomocniczych, nazwanych

„dzielnicami”. Ze względów po-
litycznych – przed spodziewa-
nymi zmianami – do obszaru po-
wiatu warszawskiego (tożsame-
go wcześniej z obszarem m. st.
Warszawy) włączono  gminy
Wesoła  i Sulejówek, które na
mocy ustawy z 15 marca 2002 r.
(art. 16 ust. 2) –  wyłączono z
obrębu stolicy i ponownie włą-
czono  do powiatu mińskiego,
ale na podstawie nowelizacji
ustawy warszawskiej, w sierp-
niu 2002 r. do gminy stołecznej
ponownie dołączono gminę We-
soła.  Tym sposobem mamy
obecnie w Warszawie  osiemna-
ście dzielnic.

I nstytucja „jednostki po-
mocniczej” występuje w
ustawie gminnej  i odnosi

się do każdej gminy w Polsce.
Na podstawie tego przepisu gmi-
ny mogą ustanawiać na swoim
terytorium jednostki pomocni-

cze, np. dzielnice, osiedla i so-
łectwa. W przypadku Warszawy
jednostki pomocnicze, czyli
dzielnice – powołane zostały nie
przez radę gminy (jak w całej
Polsce), ale przez Sejm mocą
ustawy. Ich ustrój, zadania,
uprawnienia i sposób finanso-
wania zostały określone w usta-
wie warszawskiej z 2002 r. Mia-
ły i mają więc wszelkie cechy
„klasycznej” jednostki admini-
stracyjnej, co znalazło wyraz m.
in. w orzeczeniu Trybunału Kon-
stytucyjnego, który nazwał je
„quasi gminami”.  Niektóre dziel-
nice Warszawy – czyli jej jednost-
ki pomocnicze, np. Mokotów,
czy Ursynów zamieszkuje wię-
cej mieszkańców niż niejedno
miasto wojewódzkie, tym nie-
mniej mają one formalnie sta-
tus (i uprawnienia) równy so-
łectwu.

Ustawa warszawska z
2002 r. stanowi, iż roz-
wiązania szczegółowe

dotyczące podziału uprawnień
pomiędzy Miasto i dzielnice zo-
stanie dokonany w statucie War-
szawy oraz w statutach dzielnic,
a więc dokumentach tworzo-
nych i uchwalanych przez cen-
tralne władze Warszawy. Można
odnieść  wrażenie, iż kolejne eki-
py partyjne, zasiadające  w sto-
łecznym ratuszu, postanowiły
nie dzielić się władzą z dzielnica-
mi. Tak więc skonstruowały sta-
tut, aby wypełnić wymogi usta-
wowe, a zarazem zachować peł-
nię władzy dla siebie. Pracowa-
ły nad tym dziełem łącznie sześć
lat (2002-2008), a nad statuta-
mi dzielnic – osiem. 

E fekt tego wysiłku jest ta-
ki, że rada każdej z 18
dzielnic Warszawy ma

jedynie prawo wybrać swojego
przewodniczącego oraz jego za-
stępców, a także (przynajmniej
formalnie) burmistrza i pozosta-
łych członków zarządu dzielnicy.
W prawdzie ustawa z 2002 r. sta-
nowi, iż rada dzielnicy jest cia-
łem stanowiącym i kontrolnym,
ale z woli Rady Warszawy dziel-
nice uzyskały jedynie wyżej wy-
mienione uprawnienia oraz za-
ledwie możliwość opiniowania
(podkreślenie – LK) różnych
miejskich aktów prawnych, np.
projektu statutu, projektu dziel-
nicowego budżetu, projektów
planów zagospodarowania prze-
strzennego (dzielnicy) itp.  Opi-
nia dzielnicy z natury rzeczy nie
jest wiążąca dla Rady Warsza-
wy, toteż nawet nie musi być bra-
na pod uwagę. Tak więc, zade-

kretowana  w ustawie stanowią-
ca i kontrolna funkcja rad dziel-
nic –jest fikcją!

W1985 r. w Strasbur-
gu przyjęta została
Europejska Karta

Samorządu Lokalnego, która zo-
stała ratyfikowana również
przez Polskę i po ogłoszeniu w
Dzienniku Ustaw  25 listopada
1994 r. stała się prawem obowią-
zującym na terenie Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Najogólniej
rzecz biorąc Karta określa pod-
stawowe normy  rządzące samo-
rządem terytorialnym w krajach,
które ją ratyfikowały. Jedną z
podstawowych zasad w niej za-
wartych jest  przekazywanie
uprawnień w dół, tj. na możliwie
najniższy poziom samorządu,
który jest jeszcze w stanie wy-
pełniać nałożone obowiązki. W
Warszawie takimi jednostkami
niewątpliwie są  obecne dzielni-
ce, które wcześniej były przecież
samodzielnymi gminami, mają
doświadczonych ludzi oraz całą
infrastrukturę niezbędną do ob-
sługi mieszkańców. 

Rada Miasta, uchwalając
w 2008 r. Statut War-
szawy, nie wzięła prze-

pisów Karty, a więc  obowiązują-
cego prawa, pod uwagę, a woje-
woda  w trybie nadzoru prawne-
go nie zauważył  tego faktu.  Nie
zwrócił także uwagi na wpisanie
do  uchwalonych w 2010 r. statu-
tów dzielnic  przepisu, iż nadzór
nad przestrzeganiem przez dziel-
nice prawa,  sprawuje Prezydent
m.st. Warszawy oraz Rada m.st.
Warszawy (§ 62, ust. 1 i 2). Prze-
pis ten jest – moim zdaniem –

sprzeczny z art. 171 Konstytucji,
w którym postanowiono, że nad-
zór prawny nad samorządem te-
rytorialnym sprawuje prezes Ra-
dy Ministrów oraz wojewodowie,
trzeba jednak podkreślić, iż Kon-
stytucja odnosi ten nadzór do jed-
nostek samorządu terytorialne-
go, a dzielnice takiego statusu nie
posiadają, gdyż – zgodnie z usta-
wą –  prawnie są sołectwami.
Prezydent, czyli organ wykonaw-
czy, jednoosobowo decyduje czy
dana uchwała rady dzielnicy jest
zgodna  z prawem, pomimo iż
pod projektem uchwały obliga-
toryjnie widnieją podpisy radców
prawnych – pracowników tegoż
Prezydenta – którzy zaświadcza-
ją, że dany dokument jest zgodny
z prawem! Prezydent  i Rada War-
szawy nadzór  sprawują arbitral-
nie, albowiem  nie przewidziano
żadnego trybu odwoławczego.
Tym sposobem,  każda dzielnica

jest całkowicie podporządkowa-
na stołecznemu ratuszowi.

Wroku 2002 weszła w
życie ustawa o bez-
pośrednim wyborze

wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz.U. 2002, nr 113, poz.
984), która w zasadniczy spo-
sób wzmocniła pozycję prezy-
denta (wójta, burmistrza), a jed-
nocześnie zmniejszyła znacze-
nie oraz ograniczyła możliwości
rady. Organ uchwałodawczy i
kontrolny gminy, czyli rada mo-
że odwołać prezydenta (art. 28a
ustawy o samorządzie gmin-
nym) w wyniku nieudzielenia
absolutorium, ale tylko w trybie
zainicjowania gminnego refe-
rendum w sprawie jego odwoła-
nia i to także pod pewnymi wa-
runkami. Tak więc władza wyko-
nawcza gminy (prezydent, bur-
mistrz, wójt) w praktyce jest
nadzwyczaj rzadko odwoływa-
na, albowiem procedura z tym
związana jest czasochłonna, kło-
potliwa organizacyjnie i mocno
uzależniona od frekwencji, ale
nie niemożliwa, o czym przeko-
nali się m. in. prezydenci Czę-
stochowy, Elbląga  i Łodzi. 

T akie mocowanie prezy-
denta daje przewagę
gminnej biurokracji, al-

bowiem prezydent dobiera so-
bie zastępców, jak też innych
urzędników, co sprawia, że nie
są oni w żaden sposób zależni
od rady i radnych. Z jednej stro-
ny to dobre rozwiązanie, ale wa-
dą jego jest to, że często tak do-
brani pracownicy tworzą swo-
iste grupy interesów,  co nie za-
wsze pokrywa się z interesami

mieszkańców gminy. „Nomino-
wani” przez prezydenta, chociaż
formalnie wybierani przez rady
dzielnic – burmistrzowie dziel-
nic, prawie automatycznie stają
się  elementem centralnej wła-
dzy miejskiej, jeszcze bardziej
obniżając rangę rad dzielnic, któ-
re – w mojej ocenie – są swoisty-
mi listkami figowymi warszaw-
skiej demokracji. Warto zauwa-
żyć tę kwestię, albowiem nie
wszyscy spostrzegli  zmianę, ale
także dlatego, aby na tym tle
prześledzić stały proces postę-
pującej centralizacji władzy, a
tym samym odchodzenie od
przyjętego w 1990 r. programu
budowy demokratycznego spo-
łeczeństwa obywatelskiego.  

Podstawą prawną postę-
pującej centralizacji wła-
dzy jest bardzo

„oszczędna” ustawa warszawska
z 2002 r., w której rozwiązania
szczegółowe odesłane zostały do
statutu miasta i statutów dzielnic.
Kiedy czyta się te dokumenty, to
można odnieść wrażenie, że je-
dynym ich celem było zapewnie-
nie Prezydentowi i Radzie War-
szawy maksimum władzy. „Pre-
zydentowi i Radzie”, ale w prak-
tyce, to nie organowi przedstawi-
cielskiemu, jakim jest Rada War-
szawy, ale miejskiej biurokracji,
która stoi za Prezydentem, a naj-
częściej partii, która go desygno-
wała.  Podstawą takiej oceny mo-
że być porządek obrad prawie
każdej z niezliczonych sesji Rady
Warszawy, który często zawiera
nawet 80 punktów, a w których
nadzwyczaj rzadko uczestniczy
prezydent.  Czy ktoś o zdrowych
zmysłach jest gotowy zaręczyć,
że radni siedząc kilkanaście go-
dzin na sesji są w stanie całko-
wicie świadomie decydować  o
każdym z owych osiemdziesię-
ciu problemów. Ktoś odpowie,
oczywiście tak – są przecież ko-
misje, na których się rozważa po-
szczególne kwestie. Jest to do
pewnego stopnia prawdą, ale de-
cydujący głos mają tu miejscy
urzędnicy, którzy referują po-
szczególne problemy, zarówno
na sesjach, jak też w komisjach.
W powszechnej ocenie, mistrza-
mi w tej dziedzinie są pracowni-
cy służb architektoniczno-urba-
nistycznych, którzy posługując
się swoistym zawodowym żar-
gonem oraz powołując się na  wy-
jątkowe zawodowe kompeten-
cje,  są w stanie wytłumaczyć rad-
nym wszystko, w tym m. in. wy-
budowanie  w poprzek ulicy
Brackiej (na jezdni tej ulicy, któ-
ra jako całość wpisana jest do re-
jestru zabytków) – paskudnego,
czarnego budynku.  

Uważam, że po 18 latach
funkcjonowania usta-
wy warszawskiej z

2002 r. należy dokonać jej sta-
rannego przeglądu i ewentualnej
nowelizacji, wszędzie tam, gdzie
jej przepisy zdezaktualizowały
się, albo odbiegają od  obowią-
zującego (teoretycznie) standar-
du demokracji, czego przykła-
dem są uprawnienia rad dzielnic
oraz sam status stołecznych dziel-
nic.  Przegląd taki wymaga jed-
nak poważnej dyskusji, czemu –
niestety – nie sprzyja totalne upar-
tyjnienie stołecznego samorządu
terytorialnego, głównie na pozio-
mie Rady Warszawy. Zwłaszcza
że wiele osób z tego grona, stano-
wisko w samorządzie stolicy trak-
tuje, jako szczebel w karierze po-
litycznej na poziomie państwa.

Zokazji 30. rocznicy od-
rodzenia samorządu te-
rytorialnego w Polsce,

życzę Warszawie, aby doprowa-
dziła do  niezbędnej nowelizacji
ustawy z 2002 r., co zapewni sto-
łecznemu samorządowi większą
skuteczność działania na rzecz
mieszkańców, a tym samym
większą  satysfakcję z odrodzo-
nego samorządu terytorialnego!

Trzydzieści lat po odrodzeniu samorządu...

SSppoottkkaanniiee ppiieerrwwsszzyycchh wwaarrsszzaawwsskkiicchh bbuurrmmiissttrrzzóóww zz pprreezzyyddeenntteemm ww ŁŁaazziieennkkaacchh KKrróólleewwsskkiicchh zz ookkaazzjjii 1100.. rroocczznniiccyy ooddrrooddzzeenniiaa ssaammoorrzząądduu
tteerryyttoorriiaallnneeggoo ((2277 mmaajjaa 22000000 rr..));; oodd lleewweejj::  PPaawweełł BBuujjaallsskkii –– WWoollaa,, JJóózzeeff  MMeenneess –– ŻŻoolliibboorrzz,, SSttaanniissłłaaww WWyyggaannoowwsskkii –– pprreezzyyddeenntt WWaarrsszzaa-
wwyy,, GGrrzzeeggoorrzz BBuucczzeekk –– OOcchhoottaa,, LLeecchh KKrróólliikkoowwsskkii –– MMookkoottóóww ii JJaann RRuuttkkiieewwiicczz –– ŚŚrróóddmmiieeśścciiee..
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MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO:: WWyyggrraałłaa
ppaannii kkoonnkkuurrss ffoottooggrraaffiiii ssppoorrttoowweejj ww ttee-
ggoorroocczznnyymm GGrraanndd PPrreessss PPhhoottoo,, zzyysskkuu-
jjąącc uuzznnaanniiee jjuurryy,, sskkłłaaddaajjąącceeggoo ssiięę zzee
śśwwiiaattoowwyycchh aauuttoorryytteettóóww.. CCzzyy zz tteeggoo
ppoowwoodduu ooddbbyyłł ssiięę wwiieellkkii bbaannkkiieett ww mmiieejj-
ssccuu ppaannii zzaammiieesszzkkaanniiaa nnaa KKaabbaattaacchh??

AALLEEKKSSAANNDDRRAA SSZZMMIIGGIIEELL:: W nor-
malnych okolicznościach, a nie w okre-
sie pandemii, taka impreza by się oczy-
wiście odbyła. Lubię celebrować miłe
momenty w gronie przyjaciół. I sukces
smakuje lepiej, gdy masz kogoś, z kim
możesz się nim podzielić. To mój drugi
Grand Press, dwa lata temu zdobyłam
III miejsce. Gdy przed rokiem nie uda-
ło mi się wywalczyć nawet nominacji,
było mi źle, postanowiłam ciężej praco-
wać, żeby sięgnąć po najwyższe tro-
feum. To bardzo budująca chwila, gdy
taki cel zostaje osiągnięty.

WW śśrrooddoowwiisskkuu ffoottoorreeppoorrtteerrsskkiimm mmóó-
wwiiąą,, żżee nniiee jjeesstt ppaannii llii ttyyllkkoo ddooddaattkkiieemm
ddoo nnoowwoocczzeessnneeggoo aappaarraattuu ffoottooggrraaffiicczz-
nneeggoo,, bboo rroobbiiąącc zzddjjęęcciiee ppoo pprroossttuu „„cczzuu-
jjee”” ppaannii tteemmaatt,, aannggaażżuujjąącc ssiięę wweeńń eemmoo-
ccjjoonnaallnniiee......

Nie wiem, czy tak mówią, ale to praw-
da – angażuję się emocjonalnie, robiąc
zdjęcia. Bez tych emocji nie miałabym
zapewne takiej wrażliwości i sposobu
patrzenia na sport. Gdy pracuję, jestem
bardzo skupiona i istnieje dla mnie jedy-
nie świat, jaki widzę za obiektywem.
Zdarzało mi się jednocześnie płakać ze
wzruszenia, robiąc zdjęcia, gdy np. ko-
bieca sztafeta 4x400 m z genialną Justy-
na Święty-Ersetic zdobyła srebrny medal
na mistrzostwach świata w Katarze, czy
gdy Adam Kszczot po raz trzeci z rzędu
wywalczył tytuł mistrza Europy w biegu
na 800 m. To były wspaniałe chwile.

MMóówwii ssiięę tteeżż,, żżee kkaażżddaa bbaabbaa ffiizzyycczznniiee
ssłłaabbaa ii nniiee nnaaddaajjee ssiięę ddoo ddźźwwiiggaanniiaa cciięężż-

kkiicchh oobbiieekkttyywwóóww.. IIllee ppaannii ddoottyycchhcczzaass
ddźźwwiiggnnęęłłaa nnaajjwwiięęcceejj??

Bywało, że słyszałam teksty od kole-
gów po fachu, iż fotografia sportowa to nie
dziedzina dla kobiety. Z natury jestem
dość nieposłuszna i uparta, więc nie znie-
chęciły mnie ich docinki, a wręcz zmoty-
wowały, żeby przełamywać kolejne ba-
riery. Na Mistrzostwach Świata w Dosze
pracowałam z obiektywem 800 mm, był
bardzo duży, długości niemal mojej nogi.
W dźwiganiu obciążeń pomaga mi to, że
wciąż amatorsko uprawiam sport i dbam
o formę. Mam to szczęście, że producent
aparatów Sony, których używam, produ-
kuje lżejszy sprzęt.  Technologia poszła
bowiem do przodu.

CCzzyy jjaakkoo bbyyłłaa bbiieeggaacczzkkaa nnaa śśrreeddnniicchh
ddyyssttaannssaacchh lleeppiieejj ppaannii rroozzuummiiee ssppoorr-
ttoowwccóóww nniiżż ffoottoorreeppoorrtteerr,, kkttóórryy nniiggddyy
ssaamm nniiee uupprraawwiiaałł ssppoorrttuu??

Tak, pomaga mi doświadczenie, któ-
re zdobyłam,  trenując 10 lat wyczyno-
wo lekką atletykę. Pozostała mi wielka
miłość do tego sportu oraz empatia,
która przydaje się w pracy. W fotogra-
fii sportowej lubię wyszukiwać chwilę,
szczegół, historie, których inni nie za-
uważyli, aby właśnie na nich skupić
uwagę odbiorców, a także opowiedzieć
sportowcom coś nowego o nich samych.
Staram się zwracać uwagę na rzeczy
nieoczywiste, niedostrzeżone gołym
okiem. Lubię też przyglądać się jak tre-
nują, aby pokazać, że ciężko pracują na
swoje wyniki.

KKttóórree iimmpprreezzyy ssppoorrttoowwee wwssppoommiinnaa
ppaannii zz nnaajjwwiięękksszzyymm sseennttyymmeenntteemm ii ddllaa-
cczzeeggoo nnaajjbbaarrddzziieejj ttęę iimmpprreezzęę,, nnaa kkttóó-
rreejj bbyyłł mmiięęddzzyy iinnnnyymmii rreeddaakkttoorr nnaacczzeell-
nnyy PPAASSSSYY??

Na pewno będą to lekkoatletyczne Mi-
strzostwa Świata w Pekinie w 2015 roku,
na których posmakowałam, jak się foto-

grafuje najlepszych sportowców na świe-
cie, w tym wspaniałego Usaina Bolta, no
i poznałam smak zawodowej fotografii w
całym tego słowa znaczeniu. Było to 10
dni ciężkiej pracy, zdobywania bardzo
cennego doświadczenia, podglądania
pracy najlepszych. Wtedy też poznałam
fotografów z agencji Reuters, którzy bar-
dzo mi zaimponowali. Zakiełkowało we
mnie marzenie, aby kiedyś pracować tak
jak oni. Spełniło się ono 4 lata później. am
już nawet legitymację Reutersa. 

CCzzyy łłaattwwoo jjeesstt bbyyćć ffrreeeellaanncceerreemm ww
ffoottoorreeppoorrtteerrsskkiimm zzaawwooddzziiee,, zzwwłłaasszzcczzaa
wwtteeddyy,, ggddyy jjeesstt ssiięę kkoobbiieettąą??

Daję sobie radę, ale trzeba być twar-
dym, dobrze zorganizowanym i umieć
oczywiście ciężko pracować, żeby prze-
trwać. Środowisko fotoreporterów jest
niestety dość podzielone, nie brakuje
kolegów po fachu, którzy chętnie pod-
łożyliby mi kłody pod nogi. Staram się
jednak myśleć pozytywnie, otaczać się
autorytetami, które  pozwalają mi wzra-
stać w mojej pracy. Na szczęście ta pra-
ca jest jednocześnie moją pasją.

CCzztteerroolleettnnii ssyynneekk FFrraanniioo mmaa pprraawwoo nnaa-
rrzzeekkaaćć,, bboo mmaammyy wwcciiąążż nniiee mmaa ww ddoommuu......

Oj, nieprawda. Szczęśliwa mama, to
szczęśliwe dziecko. Udało mi się odna-
leźć balans w pracy i życiu. Każdy wy-
jazd jest zaplanowany z dużym wyprze-
dzeniem, a gdy wyjeżdżam, synek ma
szansę spędzić więcej czasu ze swoim
tatą bądź dziadkami. Kiedyś zabiera-
łam Franka na imprezy. W 2017, gdy był
w wieku 4 miesięcy, poleciał ze mną i
opiekunką do Belgradu na Halowe Mi-
strzostwa Europy lekkoatletów. To by-
ła świetna przygoda, podróżowaliśmy
akurat z reprezentacją Polski i nieodża-
łowaną Ireną Szewińską. Pani Irenka
wzięła Frania na kolana. To było bardzo
miłe. Zrobiłam pamiątkowe zdjęcie. 

CCzzyy UUrrssyynnóóww ttoo ddllaa ppaannii ddoobbrree mmiieejj-
ssccee ddoo mmiieesszzkkaanniiaa??

Tak, Ursynów jest bardzo bliski mojemu
sercu. Mieszkam w Warszawie już 10 lat i
nie zamieniłabym mojej “dzielni” na żad-
ną inną. Mam tu wszystko pod ręką, nawet
na lotnisko jedzie się zaledwie 15 minut.

AA wwiidduujjee ssiięę cczzaasseemm ppaanniiąą bbiieeggaajjąąccąą
ppoo LLeessiiee KKaabbaacckkiimm??

Bardzo często biegam w naszym
pięknym lesie. Jako mieszkańcy Ursyno-
wa mamy wielkie szczęście i luksus, że
możemy odetchnąć od miasta w zielo-
nym zaciszu.

Pierwsza gonitwa sezonu
wyścigowego o Nagrodę
Dandolo niespodziewanie
padła łupem 4-letniego De-
losa ze stajni Andrzeja Wa-
lickiego. Ogiera dosiadał
dżokej Kamil Grzybowski.
Tradycyjnie pierwsze dni
wyścigowe to dominacja
koni trenowanych przez
Adama Wyrzyka.

Jego podopieczne wygra-
ły podczas minionej
dwudniówki 6 z 17 roze-

granych gonitw. Jeżdżący w staj-
ni Wyrzyka „na pierwszą rękę”
czempion służewieckiego toru
Szczepan Mazur aż sześciokrot-
nie mijał celownik jako pierwszy,
w tym w niedzielę trzy razy z rzę-
du. Natomiast córka trenera – Jo-
anna – triumfowała na arabie
Akwantario oraz w Nagrodzie
Strzegomia na klasowej Inter
Royal Lady. Było to zwycięstwo
niepodlegające dyskusji, a styl, w
jakim ta wyjątkowo utalentowa-
na klacz rozprawiła się z czołów-
ką koni rocznika derbowego, sta-
wia ją na szczycie listy trzyletnich
i starszych folblutów pretendują-
cych do zwycięstw w najważniej-
szych gonitwach sezonu na dy-
stansach do 2000 m. Pytanie, czy
mając milerski rodowód Inter
Royal Lady wytrzyma niezwykle
ciężką próbę selekcyjną na dy-
stansie 2400 m, na razie pozo-
staje bez odpowiedzi. 

Wpierwszym dniu se-
zonu bardzo dobrze
spisywały się konie

wyhodowane w Polsce. Wspo-
mniany na wstępie Delos, wła-
sność Jerzego i Urszuli Engelów,
nie dał w Handikapie Otwarcia
żadnych szans dziewięciu rywa-

lom, z których większość zosta-
ła zakupiona za granicą. Były
trener piłkarskiej reprezentacji
Polski i jego żona, kiedyś koszy-
karka i lekkoatletka, mają więc
powody do zadowolenia. Delos
to – podobnie jak Inter Royal La-
dy – wyjątkowo utalentowany i
dzielny folblut, dysponujący pio-
runującym finiszem na ostatniej
prostej. Z pewnością nie powie-
dział jeszcze ostatniego słowa. 

WMemoriale Tomasza
Dula triumfował
kompletnie nieliczo-

ny Torquist ze stajni Wojciecha
Olkowskiego pod dżokejem Ser-
giejem Wasiutowem. Wygrywa-
jąc w sobotę nagrodową goni-
twę, ulubieniec Gabrieli i Rober-
ta Gorczyców „dobił” graczy ob-
stawiających skumulowany za-
kład septyma (prawidłowe wyty-
powanie siedmiu zwycięzców w
siedmiu gonitwach z rzędu).
Również w niedzielę nikt nie tra-
fił septymy, więc w następną so-
botę gracze będą mieli o co wal-
czyć. Coraz lepiej poczyna sobie
na torze praktykant dżokejski
Konrad Mazur, brat utytułowa-
nego Szczepana, który na kla-
czy Seririo w imponującym sty-
lu rozprawił się z ośmioma ry-
walkami w Nagrodzie Dżamajki. 

Wsobotę poinformo-
wano, że komentu-
jący od kilku dekad

gonitwy na Służewcu Andrzej
Szydlik, żywa encyklopedia sto-
łecznego hipodromu, żegna się z
mikrofonem. Pożegnanie legen-
darnego sprawozdawcy było nad
wyraz skromne i ograniczyło się
do kilku zdawkowych wypowie-
dzi dla studia internetowego oraz
słownych podziękowań i gratula-

cji od dyrektora Toru Służewiec.
Zabrakło pamiątkowej statuetki,
honorowego dyplomu, czy choć-
by symbolicznego bukietu kwia-
tów. To było smutne pożegnanie
na zasadzie „zrobiłeś swoje, do-
bry człowieku, a teraz idź sobie w
swoją drogę”. Jako powód rezy-
gnacji z dalszej współpracy z TS
Andrzej Szydlik podał względy
zdrowotne. Mało kto w środowi-
sku wyścigowym w to wierzy.

Niestety, „dobra zmia-
na”, polegająca m. in.
na usuwaniu ze stano-

wisk „ich” i powoływaniu na to
miejsce „swoich”,  wytypowa-
nych z notesu szwagra, dotarła
także na Służewiec. Z zespołu,
który od 2008 r. tworzył dla To-
talizatora Sportowego podwali-
ny do sprawnego organizowa-
nia na Służewcu wyścigów kon-
nych, pozostała garstka osób.
Jeszcze w 2018 r. za czasów po-
przedniego dyrektora toru Wło-
dzimierza Bąkowskiego na Słu-
żewcu pracowało 18 osób, dzisiaj
ponad 40, a efekt jest taki sam –
wzrosły jedynie koszty funkcjo-
nowania, natomiast wynik finan-
sowy, czyli strata, prawdopodob-
nie powiększa się z roku na rok. 

Ozdobą pierwszego mi-
tyngu na Służewcu
miało być specjalne in-

ternetowe studio wyścigowe pro-
wadzone przez rzeczniczkę pra-
sową służewieckiego toru. To
kompletna porażka i jest to zda-
nie nie tylko komentatora tygo-
dnika „Passa”, lecz prawie
wszystkich, którzy zaplanowali
oglądanie sobotnich gonitw
przed telewizorem w domowej
atmosferze. Wyboru nie było,
ponieważ zawody na Służewcu

odbywały się oczywiście bez
udziału publiczności. Ponie-
wczasie okazało się jednak, że
był wybór i można było oglądać
transmisję z pominięciem papla-
jącej jak najęta moderatorki, któ-
ra myliła właścicieli koni (Pegzę
z Pegazem) i przeprowadzała
wywiady ze sportowcami oraz
celebrytami, zadając im mocno
wyrafinowane pytania typu „jak
się czujecie w czasie pandemii”. 

Wten sposób tłumiła
ważne komunikaty
spikera o zmianach

dosiadów oraz wysokości wygra-
nych i skutecznie przemieniała
wyścigowe studio raz w program
publicystyczny, innym razem w
reality show na poziomie przed-
szkola. Widzowie zostali totalnie
zagadani i zamiast czerpać wiedzę
o wyścigach konnych, musieli wy-
słuchiwać prywatnych wynurzeń
osób, które z końmi wyścigowymi
nie mają nic wspólnego. Jedynie

Zbigniew Boniek wypowiedział
się mądrze i merytorycznie na te-
mat kłusaków niszczących wspa-
niałą zieloną służewiecką bieżnię.

Tym, którzy z powodu
epidemii koronawirusa
są zmuszeni do ogląda-

nia wyścigów konnych jedynie
na ekranach telewizorów, pole-
camy przekaz z toru dostępny
na stronie internetowej spółki
„Traf”, organizatora końskiego
totalizatora w Polsce. Nie ma
tam gadulstwa i można w spoko-
ju oglądać mityngi bez słownych
ozdobników, jedynie z muzyką
w tle i płynącymi z głośników
komunikatami spikerów wyści-
gowych. Trzeba się zarejestro-
wać na stronie „Traf” online, co
nie jest przedsięwzięciem trud-
nym. Chętni do gry mogą tam
założyć konto i na odległość ba-
wić się podnoszącymi poziom
adrenaliny w organizmie wyści-
gami konnymi. To na razie jedy-

ny sposób, by w czasie wyścigo-
wych dwudniówek nie zostać to-
talnie zagadanym przez osobę,
która karmi widzów tanią ama-
torszczyzną, a po uzyskaniu do-
stępu do mikrofonu nie jest w
stanie powstrzymać słowotoku. 

Typowanie koni wymaga
koncentracji umysłu, po-
nieważ wyścigi konne to

nie mechaniczne, tępe zajęcie, ja-
kim jest na przykład hazardowa
gra na „jednorękim bandycie”. Ty-
powanie koni to gra wiedzy, któ-
ra toczy się w głowach każdego z
graczy. Ciągłe tokowanie prze-
szkadza i doświadczony modera-
tor wyścigowego studia dobrze
wie, że widzom i graczom przed
telewizorami poza rzetelną infor-
macją należy się także sporo „tle-
nu”. Tego niestety zabrakło pod-
czas pierwszego w tym roku prze-
kazu telewizyjnego ze Służewca. 

Mimo to pierwszy tego-
roczny mityng wyści-
gowy należy ocenić

pozytywnie tak pod względem
organizacyjnym, jak i sportowym.
Gonitwy rozgrywano w bardzo
dobrych czasach, rywalizowano
o każdy metr bieżni i tylko w Na-
grodzie Strzegomia doszło do nie-
przyjemnej kolizji, kiedy Szcze-
pan Mazur, dosiadający ogiera
Gran Emperor, został wręcz we-
pchnięty w kanat przez rywali i
musiał wycofać konia z walki.
Zdaniem graczy obserwujących
zawody na ekranach telewizo-
rów, faul był ewidentny i miał
wpływ na końcowy wynik rywa-
lizacji. Komisja Techniczna nie
dopatrzyła się jednak przewinie-
nia u żadnego z jeźdźców i za-
twierdziła mocno kontrowersyj-
ny werdykt. Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Konie Adama Wyrzyka i Jerzego Engela górą!

Udane otwarcie sezonu na Służewcu

Z Aleksandrą Szmigiel o drodze do wygranej w Grand Press Photo

Kobiece czucie sportu

AALLEEKKSSAANNDDRRAA SSZZMMIIGGIIEELL (ur. w 1988 roku w Warszawie), absolwentka li-
cencjackich studiów na wydziale filologii polskiej Uniwersytetu Wrocław-
skim oraz studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Warszawskich. Uprawia-
ła wyczynowo biegi na 800 i 1500 metrów. 
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Zamaskowane typy opanowały całą kulę ziemską. Gdzie się nie obejrzysz,
maska na twarzy. W groszki, w kwiatki, w paski, we wzory, gładka, ko-
lorowa, z pochłaniaczem i bez pochłaniacza – do wyboru, do koloru. Sam

jestem szczęśliwym posiadaczem maseczki w kolorze błękitnym, takiej taniej, za
kilka złotych, gadżetu nad wyraz pożądanego dzisiaj pod każdą szerokością geo-
graficzną. Wszak nie mogę być gorszy od innych. Natomiast nie przypominam sobie, by w przeszło-
ści jakakolwiek rzecz była przez ludzi pożądana bardziej niż dzisiaj maseczka na twarz. Może tyl-
ko za niemieckiej okupacji broń oraz rąbanka, a za komuny kości schabowe na zupę i płyty winy-
lowe Beatlesów czy Rolling Stonesów. 

Powiadają, że w Polsce ludzie ustosunkowani zarobili na tym szmacianym badziewiu krocie. Me-
dia donoszą o zakupie przez resort zdrowia partii maseczek za ponad 5 mln złotych od instrukto-
ra narciarskiego, który powoływał się na znajomość z ministrem Łukaszem Szumowskim. Jak się
rychło okazało, towar był wadliwy. Kontakt do wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego zarad-
ny instruktor otrzymał ponoć od brata ministra, Marcina Szumowskiego. Media donoszą również,
że firma OncoArendi tegoż pana dostała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju łącznie 140 mln
zł od 2015 roku. Że niby rączka rączkę myje i brat pomógł bratu w ramach braterstwa. Tego już za
wiele. Minister piastujący rządowe stanowisko z ramienia ugrupowania mającego w nazwie słowa
prawo oraz sprawiedliwość miałby być kanciarzem? To niemożliwe. 

Wszak wielokrotnie słyszałem jak Prezes i jego najbliższe otoczenie z ręką na sercu zapew-
niali, że w partii nie ma miejsca dla kanciarzy i dorobkiewiczów. A Prezesowi należy wie-
rzyć, bo dba o to, by Polska rosła w siłę, a ludziom (zwłaszcza swoim) żyło  się dostatniej.

Wiadomo, tak wybitnym przywódcom sypie się piach w tryby i w ogóle. Powiadają – wpierw głosi-
li wszem i wobec, że maseczki nie chronią przed koronawirusem, a kilkanaście dni później kazali je
nosić całemu narodowi. Znaczy, kant. Bzdura, po prostu pomylili się w ocenie. I co z tego? Każdy mo-
że się pomylić. A że maseczki przywiezione ogromnym Antonowem nadają się tylko do śmietnika.
I kto to mówi? Sypiąca piach w tryby opozycja i sprzyjające jej media, a dowodów ani widu, ani sły-
chu. A że policję z gazem nasłali na demonstrujących przedsiębiorców. To po co demonstrują w cza-
sie pandemii, kiedy należy trzymać odstęp? A że kart do głosowania nadrukowali, a z wyborów ni-
ci. To wina sypiących piach w tryby, bo gdyby nie sabotowali wyborów, to one by się odbyły. 

Albo awantura w radiowej Trójce. Rozpętali ją ten Niedźwiecki i jego kompan Metz, zapewne Ży-
dzi, bo to oni trzymają media. Nazwisko tego drugiego mówi samo za siebie. W ogóle ten cały cyrk
z pandemią też rozpętali Żydzi, by zarobić na maseczkach i szczepionce, którą zapewne już mają,
ale na razie kryją się z tym, by podbić cenę. Im bardziej ludzie będą zmęczeni zakazami, tym wię-
cej rządy państw zapłacą za szczepionkę, żeby uspokoić obywateli i postawić na nogi gospodarkę.
Znamy te numery. Dla zmylenia tropów rozpuszcza się wieści, że winni są Chińczycy. Rzekomo żół-
ci robią wstęp do wojny bioinformacyjnej, by bez jednego strzału i okupacji pokonać cały świat. Wy-
słali nieszkodliwy wirus rozprzestrzeniając horror, strach i chaos, a przy okazji stworzyli system do
szybkiego ustalenia wszystkich kontaktów w sieciach społecznościowych pożądanej osoby: kto

jest z nią w kontakcie, z kim się
przemieszczała, gdzie była, z kim
się komunikowała, itp. Ważne
także to, że puszczając korona-
wirusa, władze Chin nauczyły
obywateli jak dbać o higienę i
opracowały algorytmy działania
kamer wideo z rozpoznawaniem
twarzy, uwzględniając osoby no-
szące maski, więc po zdławieniu

pandemii w rozpoznawaniu osobowości pomocny będzie sposób chodzenia. Internując w domach
setki milionów ludzi, opracowano także i udoskonalono system funkcjonowania elektronicznych
obozów koncentracyjnych.

Chińsko – żydowski spisek sięga swoimi mackami nawet do Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO). Przytacza się ostatnio rewelacje opublikowane przez amerykański The Washington Times,
bardzo poważną gazetę o nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy, założoną przez pana Sun
Myunga Moona, twórcę Kościoła Zjednoczeniowego. Piszą tam, że WHO wcale nie miało zamiaru
ogłaszać pandemii. Aż tu nagle… pandemia! Prawda wychodzi na jaw, kiedy dziennikarze TWT ujaw-
niają, że dzień wcześniej Bill Gates, oczywiście Żyd w przebraniu miliardera (wystarczy spojrzeć na
jego semicką gębę), wpłacił na konto WHO pięćdziesiąt milionów dolarów. Donald Trump z kolei
sugeruje, że WHO finansują także Chińczycy! Amerykańscy dziennikarze zdzierają Gatesowi ma-
skę (nomen omen) z twarzy pisząc o “globalistycznym miliarderze, który wywołał obecny kryzys,
by na nim zarabiać szczepieniami”. Szczepienia mają ponoć zmniejszyć populację na świecie o 15
proc., a resztę ubezwłasnowolnić chipami.

Faktycznie, wkrótce Bill Gates poinformował, że wybrał siedem szczepionek, które mogą pomóc
powstrzymać pandemię koronawirusa i planuje wybudowanie dla nich potencjału produkcyj-
nego. Miliarder oznajmił też, że jego organizacja charytatywna Gates Foundation jest w stanie

podjąć działania szybciej niż rząd w walce z pandemią. Podkreślił ponadto, iż ma ona większe doświad-
czenia w walce z chorobami zakaźnymi i szybszy dostęp do pieniędzy. I tu cię mam, ptaszku. Gates 20
lat temu założył wraz żoną Fundację Billa & Melindy Gates, by uprawiać filantropię. To słowo brzmi nie-
źle, jednak tak naprawdę miliarderowi chodzi o uchronienie się przed podatkami i sprawowanie wła-
dzy. Bill Gates cieszy się bowiem większą przychylnością polityków niż jakikolwiek inny przywódca na
świecie. Posiada też wpływ na to, co się dzieje w istotnych dla niego kwestiach aborcji, szczepień i uprzy-
wilejowania społeczności LGBT. I tu, proszę państwa, chyba leży pies pogrzebany. 

Portal PCh24.pl Polonia Christiana, stworzony przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im.
Ks. Piotra Skargi w Krakowie, a więc z definicji wiarygodny, wbija Gatesowi osinowy kołek w ser-
ce, ujawniając, iż miliarder od dawna ściśle współpracuje z WHO, a szczepionki są jedną z głównych
domen działalności filantropijnej i biznesowej tego geniusza. Dzięki nim utrzymuje się wiele jego
firm. Ma to także związek z realizowaną strategią Microsoftu – Sojuszem ID2020, który obejmuje
m. in. GAVI (sojusz na rzecz szczepień) oraz inne oenzetowskie agendy. I na koniec cios ostatecz-
ny w wykonaniu dziennikarzy PCh24.pl – GAVI uruchomiła w zeszłym roku pilotażowe programy
tożsamości cyfrowej (skomputeryzowany zapis tożsamości osoby przechowywany w postaci rekor-
dów w chmurze). Na początku tego roku GAVI wraz z organizacjami NEC i Simprints zawarły po-
rozumienie, by wykorzystać dane biometryczne do poprawy zasięgu akcji szczepionkowych w
krajach rozwijających się.

Ico, drodzy Czytelnicy „Passy”? Opadły wam szczęki? Powyższe info pochodzące z bardzo wia-
rygodnych źródeł mocno działa na podświadomość, nieprawdaż? Podaję je w formule na po-
ły humorystycznej, bo gdyby miały się one okazać prawdziwe, już leciałbym do lasu z linką w

poszukiwaniu odpowiedniego drzewa. Prawda jednak jest taka, że z dnia na dzień powiększa się gro-
no osób wierzących, iż koronawirus, Covid-19, pandemia i rzekomo śmiertelne zagrożenie to jedna
wielka ściema. Na przykład Szwedzi prezentują imponującą obojętność i w czasach rzekomej zara-
zy żyją sobie stosunkowo normalnie, pijąc w pubach piwo i odwiedzając restauracje. Nie ma tam ma-
seczek, nie ma paniki. Jestem kompletnie skołowany i sam nie wiem, co o tym wszystkim sądzić.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Kto nam robi wodę z mózgu...

„Prawda jednak jest taka, że 
z dnia na dzień powiększa się
grono osób wierzących, iż koro-
nawirus, Covid-19, pandemia 
i rzekomo śmiertelne zagrożenie
to jedna wielka ściema”

Moja przyjaciółka podzieliła się ze mną zabawnym spostrzeżeniem, któ-
rego dokonała podczas wystawy materiałów budowlanych. Otóż, po-
jawiło się tam hasło mające zachęcić klientów do kupna dachówek okre-

ślonej firmy – „W tym sezonie modne fioletowe i żółte”. Zresztą może chodziło o
inne kolory, ale to nie tak istotne, jak to, że komuś mogło przyjść do głowy, aby
kolor dachu uzależniać od sezonowej mody. Dobre sobie, „w tym sezonie”. A co w przyszłym? Czy
trzeba będzie zerwać dach i zamienić go na inny w modnym kolorze? Rozumowanie takie wydaje
się idiotyczne, ale tylko pozornie. W istocie jest w nim ukryty sens i zmyślny sposób trafienia w czu-
ły punkt klienta. Używając marketingowej nowomowy – ma trafiać w target. 

Hasło zawiera słowo „modne” trafiające do podkorowych, najczęściej nieuświadamianych sobie
kompleksów i niskiej samooceny tego, do kogo jest skierowane. Przecież, każdy z chce wypaść do-
brze, a dobrze to znaczy w zgodzie z oczekiwaniami innych. To właśnie inni oceniają nasz gust i do-
konywane przez nas wybory. Wszyscy lubimy być chwaleni, doceniani przez otoczenie. Moda jest
jednym z wyznaczników nadążania za obowiązującymi trendami w kulturze, choćby tylko wizu-
alnie. Jest ona ważna szczególnie dla osób pozbawionych naturalnej asertywności i pewności sie-
bie. Ludzie znający swoją wartość są pewni siebie, nie podążają bezkrytycznie za nowinkami mo-
dy, jednak znaczna część społeczeństwa hołduje zasadzie: jak cię widzą, tak cię piszą. Liczy się dla
nich zewnętrzny blichtr, opakowanie, a nie samo wnętrze. Nawet, jeśli zdajemy sobie z tego spra-
wę i ulegamy pokusie wydawania ocen na podstawie pierwszemu wrażenia. Zanim przeczytamy
książkę, zanim zagłębimy się w jej treść to okładka sprawia, że po nią sięgamy. 

Ta nasza cecha jest wykorzystywana szeroko przez specjalistów od reklamy. Potrafią wmówić po-
tencjalnym klientom, co powinno im się podobać, bez czego nie mogą się obyć. Co więcej, spece ci
wytworzyli niemal powszechne przekonanie, że to co modne nie musi być ładne, ale nic, co niemod-
ne, ładne być nie może. Tę opinię podtrzymują autorytety wszelkiego autoramentu. W sukurs idą
im media i rozmaite przedsięwzięcia promujące produkty, towary, fizyczne oraz duchowe wymy-
sły ludzkiego intelektu etc. Te same czynniki mogą zadziałać w drugą stronę i zamiast promować,
mogą wszystko zdezawuować, czyli mówiąc kolokwialnie „zjechać” lub „zaorać” – mówiąc językiem
młodzieżowym zaczerpniętym z Internetu. 

Wracając do powyższej histo-
ryjki z dachówkami na jeden se-
zon, zauważmy, że producent,
czy też autor hasła z pewnością
traktowali rzecz serio i działali z
rozmysłem. Najwidoczniej  wy-
korzystali niedoskonałość natu-
ry ludzkiej. Ludzie mają swoje
słabe punkty. Wystarczy je zna-

leźć i podsunąć pomysł, że łatwiej wydadzą pieniądze na dach w modnym kolorze. Mogą potem po-
chwalić się przed innymi – proszę, oto mój modny dach. A skoro dach modny, to i właściciel, który
go wybrał – też. Czego chcieć więcej. Korzystaj z życia, chwytaj dzień – carpe diem! 

Parafrazując nieco ową maksymę Horacego, należałoby dodać – wykorzystuj każdą chwilę, ale rób
to z rozmysłem, szanuj przy tym tradycję. W niej bowiem jest zawarta mądrość wielu  pokoleń. I wła-
śnie do tradycji, po tym humorystycznie brzmiącym, nieco przydługim wstępie i nieco patetycznej
puencie chciałbym nawiązać. Do tradycji w architekturze w szczególności, bo to w jej otoczeniu ży-
jemy. To od niej zależy, czy żyje nam się wygodnie, to ona dostarcza nam wrażeń estetycznych. 

Z pewnością nikt lepiej niż poeta rzymski Horacy (łac. Horatius), żyjący i tworzący w czasach ce-
sarza Augusta, nie rozumiał jej wagi i znaczenia. Przecież wszystko, co go otaczało, wyrastało z tra-
dycji. To ona determinowała wygląd ówczesnego imperium rzymskiego, podobnie jak poprzednich
epok. To ona określała styl, w jakim wznoszono wielkie budowle użyteczności publicznej, domy pa-
trycjuszy i skromniejsze siedziby plebsu.

Zastanawiające jest, jak mało wagi przywiązuje się do naszych tradycji architektonicznych w pol-
skich miastach i na terenach wiejskich. Efektem tego jest prawdziwa architektoniczna kakofonia,
istne pomieszanie z poplątaniem. Domy góralskie nad morzem i na odwrót. Budowane dziś obwod-
nice, trasy szybkiego ruchu, kaskady nie zachwycają raczej nieciekawą architekturą i niezbyt wy-
szukaną kolorystyką. Są wprawdzie perełki w naszej urbanistyce i architekturze ale są to obiekty
historyczne (po rewitalizacji). Niewiele powojennych budowli zasługuje na uwagę i wysoką ocenę.
Niestety, dotyczy to również Warszawy. Oczywiście, trudno mieć pretensję o taki stan rzeczy, zwa-
żywszy na historię i niszczące skutki wojen, jednak od ostatniej wojny minęło już wiele lat i dekad,
a stolica – poza nielicznymi obiektami – nie ma się czym poszczycić. A przecież mamy naprawdę
wielu zdolnych architektów i planistów przestrzeni, jednak nie widać tego w praktyce. Wiele sto-
lic europejskich ma punkty charakterystyczne w swoim obrębie swych. Tymczasem u nas – poza Pa-
łacem Kultury i Nauki – brak wyrazistych, rozpoznawalnych akcentów – słyszy się czasem z ust od-
wiedzających miasto. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Co z tą architekturą w Warszawie?

„Zastanawiające jest, jak mało
wagi przywiązuje się do naszych
tradycji architektonicznych w
polskich miastach i na terenach
wiejskich”

Drastycznie, o ponad 40
proc. spadł udział miasta
w podatku dochodowym
od osób fizycznych, a aż o
52% w podatku dochodo-
wym od osób prawnych.
Zagraża to rozwojowi i
miejskim inwestycjom.
Warszawa zastanawia się
nad powodami niższych
wpływów.

Dochody z PIT w kwietniu te-
go roku wyniosły 375 mln zł i by-
ły o 260 mln zł niższe w porów-
naniu do kwietnia 2019 r. (635,5
mln zł). Natomiast w porówna-
niu za pierwsze cztery miesiące
(styczeń-kwiecień 2020-2019)
są niższe o 270 mln zł.

- Tak duży i nagły, aż 41 proc.
spadek jest dla nas całkowicie
niezrozumiały, dlatego wspól-
nie z innymi samorządami bę-

dziemy domagać się od rządu
pilnych wyjaśnień. Zapytamy
także kiedy i w jaki sposób te
utracone wpływy zostaną nam
wyrównane – mówi Rafał Trza-
skowski, prezydent Warszawy.

PIT w kwietniu w poprzed-
nich latach:

2015 - 400,4 mln zł,
2016 - 391,6 mln zł,
2017 - 435,4 mln zł,
2018 - 592 mln zł,
2019 - 635,5 mln zł.
Dochody z PIT są bardzo waż-

ne dla rozwoju miasta – to 1/3
całego budżetu. Dzięki nim po-
wstają nowe drogi i ścieżki ro-
werowe, jeździ nowoczesny
transport publiczny, działają
szkoły, przedszkola i żłobki. Z
tych środków są finansowane in-
westycje, związane z zielenią
oraz walką ze smogiem.

- Ubytek dochodów w PIT jest
bardzo niepokojący, grozi utratą
płynności finansowej i może
uderzyć w naszych mieszkań-
ców. Musimy kontynuować na-
sze programy inwestycyjne, aby
przeciwdziałać spowolnieniu go-
spodarczemu. A gospodarki nie
naprawi się wyłącznie niespój-
nym „odmrażaniem” . W innym
wypadku kryzys będzie jeszcze
dotkliwszy dla nas wszystkich –
dodaje prezydent.

O 92 mln zł, czyli  o 52 proc.
spadły również dochody z po-
datku dochodowego od osób
prawnych (CIT). W kwietniu
2019 r. wynosiły 176 mln zł, rok
później zaledwie 84 mln zł.

Tymczasem miasto aktywnie
walczy z epidemią - kupuje nie-
zbędny sprzęt ochronny dla per-
sonelu medycznego i dezynfe-
kuje przestrzenie publiczne.
Warszawa uruchomiła także sze-
reg pakietów pomocowych w ra-
mach #WarszawaWspiera dla
potrzebujących - przedsiębior-
ców, ludzi i instytucji kultury
oraz edukacji.

Dlatego stolica wspólnie z in-
nymi samorządami domaga się
szybkich decyzji, m. in. mocnego
wsparcia finansowego od rządu
oraz zmiany reguły wydatkowej,
która pozwoli na dodatkowe kre-
dyty i bardziej elastyczne zarzą-
dzanie finansami. R K

Wpływy z PIT uderzą w finanse miasta
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To tytuł słynnej piosenki Beatle-
sów „While My Guitar Gently
Weeps”. W tym roku mija 90 lat
od dnia, kiedy amerykańscy lut-
nicy Paul Barth i Georg Delme-
tia Beauchamp opracowali w
Los Angeles pierwszy model gi-
tary elektrycznej. Bez tego in-
strumentu trudno sobie dzisiaj
wyobrazić scenę muzyczną.  

Zprototypem pierwszej gitary
elektrycznej nazwanej “patel-
nią” (The Frying Pan) wyna-

lazcy udali się do Adolpha Rickenbacke-
ra i namówili go do współpracy przy
produkcji instrumentu. “Patelnia” oka-
zała się wielkim sukcesem, choć stoso-
wano ją prawie wyłącznie jako gitarę
hawajską. Producent instrumentów
muzycznych Gibson Mandolin-Guitar
Mfg. Co. Ltd. stworzył wtedy zespół
pracujący nad konstrukcją przetworni-
ka. W wyniku prac w 1935 r. powstała
słynna gitara elektryczna ES-150 (od
Electric Spanish Guitar). Była to gitara
z pudłem rezonansowym z charakte-
rystycznymi dla instrumentów smycz-
kowych otworami po obu stronach na-
sady gryfu. Posiadała też zestaw prze-
tworników nowej konstrukcji.

Gitara ta osiągnęła wielką po-
pularność. Jednymi z pierw-
szych jej posiadaczy byli Char-

lie Christian, gitarzysta big bandu Ben-
ny Goodmana oraz jego przyjaciel blu-
esman T-Bone Walker. Christian zdefi-
niował brzmienie gitary jazzowej na
całe następne dziesięciolecie, zaś T-B-
one Walker stał się wzorem dla blu-
esmanów oraz gitarzystów rockowych.
Mimo niewątpliwego sukcesu ES-150
sprawiała problemy techniczne: po-
wstawały niepożądane wibracje, przy-
dźwięki, sprzężenia zwrotne oraz inne
wady dźwięku. Inżynierowie Gibsona
mieli problemy z identyfikacją ich źró-
deł. Z pomocą przyszedł im inny ame-
rykański wynalazca i gitarzysta Les Paul
(właściwie Lester William Polsfuss),
zwany Thomasem Edisonem przemysłu
muzycznego. Jego pomysłem była gita-
ra pozbawiona pudła rezonansowego.
Les Paul nazwał ją The Log (deska). Co
prawda na frontowej części znalazły się
otwory podobne do takich jak w ES-
150, lecz były to tylko atrapy. Dla Gib-
sona takie rozwiązanie okazało się zbyt
radykalne i projekt został zarzucony. 

W1949 r. producent gitar z
Kalifornii Leo Fender za-
debiutował na rynku

pierwszą komercyjną gitarą bez pu-
dła rezonansowego, początkowo zwa-
ną Esquire. Później nazwę zmieniono
na Broadcaster, by ostatecznie nazwać
ją Telecaster. Gitara ta posiadająca dwa
przetworniki i dwa potencjometry re-
gulujące głośność oraz ton jest produ-
kowana do dziś praktycznie w nie-
zmienionej formie. Telecaster, wygod-
ny w grze, stał się gitarą popularną
wśród muzyków jazzowych i country,
a od połowy lat pięćdziesiątych także
rockandrollowych.

Wpołowie lat 50. pojawiła się
gitara, która pobiła popu-
larnością wszystkie wcze-

śniejsze. Było to rozwinięcie Fendera
Telecastera, model Stratocaster. Gita-
ra posiadała trzy zestawy przetworni-
ków, które mogły być uruchamiane w
pięciu kombinacjach. Ze względu na
swą cenę, jak i wyjątkową elastyczność
kształtowania dźwięku, stała się naj-
częściej wybieraną gitarą. Fender sprze-
dał jej setki tysięcy, powstało też wiele
klonów liczonych w milionach sztuk.
Tym, kim dla ES-155 był Charlie Chri-
stian i dla ES-355 Chuck Berry, tym dla
dla Stratocastera okazał się Jimi Hen-
drix, który wypromował tę gitarę w
większym stopniu niż którykolwiek in-
ny gitarzysta. Jej pierwszym użytkow-
nikiem w Europie był Hank Marvin z
grupy The Shadows specjalizującej się
w utworach instrumentalnych. Strato-
castera sprezentował mu po powrocie z
USA Cliff Richard, solista zespołu.

G ibson zawstydzony sukce-
sem Fendera zdecydował się
wrócić do pomysłu gitary

bez pudła. Do współpracy ponownie
zaprosił wcześniejszego pomysłodaw-
cę Les Paula i tak powstał jeden z naj-
słynniejszych, produkowany do dziś
model gitary elektrycznej Gibson Les
Paul, którego cechą jest ciepłe, łagod-
ne brzmienie i wygoda w grze. To na
tym modelu wykonano wiele kulto-
wych dzisiaj gitarowych solówek. Gib-
son Les Paul 1959, znany jako „Numer
Dwa”, został zakupiony w 1973 r.
przez Jimmy Page’ a z Led Zeppelin.
Słynny gitarzysta poszukiwał drugie-
go, wyjątkowego modelu Les Paula -
„Numer Jeden” , czyli Les Paul 59’
burst. Właścicielem tego egzemplarza
był amerykański fenomen gitary Jo-
seph (Joe) Fidler Walsh z formacji The
Eagles, który pospołu z Donem Felde-
rem (dwugryfowy Gibson EDS-1275)
wykonał na Les Paul 59` burst słynną
partię solową w utworze „Hotel Cali-
fornia”, największym przeboju tej gru-
py. Prestiżowy magazyn Guitar World
Magazine umieścił tę solówkę w
pierwszej dziesiątce gitarowych soló-
wek wszech czasów (100 Greatest Gu-
itar Solos). Wieść niesie, że Walsh spre-
zentował Jimmy`emu gitarę w hoł-
dzie dla jego wielkości. Wielkość gita-
rzysty Led Zeppelin uznała znacznie
później także królowa angielska Elżbie-
ta II odznaczając go w grudniu 2005 r.
Orderem Imperium Brytyjskiego.

Wyprodukowano tylko 100
egzemplarzy gitary Les
Paul 59’ burst. Swoje cha-

rakterystyczne brzmienie to gitarowe
cudeńko zawdzięcza w dużej mierze
drewnu użytemu do produkcji. Korpus
oraz gryf zbudowane są z mahoniu, top
z klonu, a podstrunnica z palisandru. W
niektórych modelach Gibson Les Paul
zastosowano m.in. korpusy z koriny,
topy z mahoniu, podstrunnice z przypa-
lanego klonu (baked maple), granadil-
lo, bądź sztucznego tworzywa zwane-

go richlite (w zastępstwie hebanu). Ce-
chą charakterystyczną konstrukcji jest
wklejany gryf (tzw. set-in), 22 progi
oraz szyjka montowana pod kątem w
stosunku do korpusu.  

W dniu zakupu egzemplarz
Les Paul „Numer Dwa” był
w gruncie rzeczy wersją

standardową. Jimmy Page zmodyfiko-
wał jednak kształt gryfu tak, by dopa-
sować go do swoich potrzeb. Gryf, choć
cienki, jest grubszy niż ten z „Numeru
Jeden”. Gitara posiada piękne przypa-
lane wykończenie o kolorze ciemnego
bursztynu wraz z wyraźnym numerem
seryjnym datującym ją na 1959 rok.
Page często sięgał po tego Les Paula
będąc w Led Zeppelin, a na początku
lat 80. zdecydował się uczynić go bar-
dziej wszechstronnym instrumentem
i starał się odkryć wszystkie jego moż-
liwości. Zaprojektował mianowicie sys-
tem przełączników służący rozdziela-
niu cewek przetworników. Zatrudnił
wykwalifikowanych techników w ce-
lu opracowania schematu działania i
zrealizowania jego technicznej wizji.
W rezultacie każdy z czterech potencjo-
metrów dostał funkcjonalność
push/pull, a pod maskownicą ukryto
dwa kolejne przełączniki.

J immy Page Les Paul „Numer
Dwa” został odtworzony po in-
tensywnym przebadaniu cal po

calu oryginalnej gitary, zarówno wnę-
trza, jak i strony zewnętrznej. Wytwo-
rzono ręcznie serię prototypów, z któ-
rych każdy został sprawdzony przez gi-
tarzystę osobiście. Zatwierdzenie osta-
tecznych poprawek nastąpiło po do-
kładnym zbadaniu i intensywnym ogra-
niu prototypu przez legendarnego arty-
stę w jego londyńskim domu. Po tym
wydarzeniu prototyp otrzymał „zielone
światło”, by na zawsze pozostać matry-

cą Custom Shop Jimmy Page „Numer
Dwa” Les Paul. Gitarzysta zaplanował
wyprodukowanie zaledwie 325 egzem-
plarzy tego modelu. Pierwsze 25 zo-
stały „postarzone” przez mistrza repro-
dukcji gitar Toma Murphy`ego oraz
własnoręcznie podpisane przez Jimmy
Page’ a. Dodatkowe 100 zostały pod-
dane zewnętrznemu procesowi posta-
rzania, a 200 wykończono zgodnie ze
specyfikacją VOS Gibsona.

J immy Page to jeden z najwybit-
niejszych gitarzystów rocko-
wych naszych czasów. Jego dru-

gim ulubionym instrumentem jest dwu-
gryfowa, wymieniona wyżej gitara Gib-
son EDS-1275. Na jej górnym gryfie
znajduje się komplet strun gitary 12-
strunowej, a na dolnym 6 strun jak u
zwykłej gitary, lub 4-strunowa gitara
basowa. Dzięki takiemu rozwiązaniu
gitarzysta może szybko poruszać się
między dwoma gryfami, bez potrzeby
straty czasu na zamianę gitary. To wła-
śnie na dwugryfowej Gibson EDS-1275
Jimmy zagrał w lipcu 1973 r. w nowo-
jorskiej hali Madison Square Garden
kultową już dzisiaj solówkę utworu Led
Zeppelin “Stairway to Heaven” (Scho-
dy do nieba), którą magazyny Rolling
Stone oraz Guitar World umieściły na
pierwszym miejscu prestiżowej listy
“100 Greatest Guitar Solos”. I słusznie,
bo faktycznie jest to gitarowe arcydzie-
ło. Solo na scenie Madison Square Gar-
den w wykonaniu Jimmy`ego trwało je-
dynie 2 min 57 sek. Tylko tyle czasu po-
trzebował, by zapisać się w historii roc-
ka złotymi zgłoskami. 

U twór rozpoczynał wolny te-
mat akustyczny w stylu folk
uzupełniony zardzewiałym

głosem wokalisty Roberta Planta. Zna-
nego z brawury perkusistę Johna “Bon-
zo” Bonhama słychać tylko w tle - bił w
bębny wolno, bez zbędnych ozdobni-
ków, jakby od niechcenia. Nagle Plant
kończy, bierze w dłonie tamburyn,
usuwa się w cień i rozpoczyna się teatr
jednego aktora. Page ubrany w strój li-
noskoczka, uzupełniony bogato wy-
szywanym paciorkami kusym kubracz-
kiem nie zakrywającym piersi artysty,
wydobywa z gitary kosmiczne dźwię-
ki ciągle zwiększając tempo. W ślad
za nim rusza Bonham prezentując
swoje perkusyjne brewerie. Jimmy
wpada w trans, w pewnym momen-
cie wydaje się, że rozmawia z gitarą.
Na scenę powraca Plant, by zwieńczyć
całość dynamicznym hardrockowym
zakończeniem. Mówi Jimmy Page:
„Stworzyłem Stairway to Heaven łą-
cząc w całość kilka fragmentów, które
powstały osobno. A jedno z kluczo-
wych założeń było takie, że tempo ma
cały czas rosnąć. Świadomie złama-
łem więc pewną zasadę obowiązującą
w muzyce”. Utwór „Stairway to He-
aven” został uznany za jedną z naj-
wspanialszych kompozycji rockowych
wszech czasów. Album stał się jedną z
najlepiej sprzedającej się płyt w histo-
rii muzyki rockowej. 

Oto najwybitniejsi gitarzyści
wszech czasów według
dziennikarzy prestiżowego

magazynu Rolling Stone z 2011 roku:
1. Jimi Hendrix (1942-1970) The Ji-

mi Hendrix Experience 
2. Eric Clapton (ur. 1945 r.) The Yard-

birds, Cream
3. Jimmy Page (ur. 1944 r.) The Yard-

birds, Led Zeppelin
4. Keith Richards (ur. 1943 r.) The

Rolling Stones
5. Jeff Beck (ur. 1944 r.) The Yard-

birds
6. B.B. King (ur. 1925 r.) 
7. Chuck Berry (ur. 1926 r.) 
8. Eddie van Halen (ur. 1955 r.) Van

Halen
9. Duane Allman (1946 - 1971) The

Allman Brothers Band
10. Pete Townshend (ur. 1945 r.) The

Who
11. George Harrison (1943-2001)

The Beatles
12. Stevie Ray Vaughan (1954 -

1990) Double Trouble
13. Albert King (1923-1992)
14. David Gilmour (ur. 1946 r.) Pink

Floyd
15. Freddie King (1934-1976)
16. Derek Trucks (ur. 1979 r.) Derek

Trucks Band
17. Neil Young (ur. 1945 r.) Buffalo

Springfield
18. Les Paul (1915-2009)
19. James Burton (ur. 1939 r.) 
20. Carlos Santana (ur. 1947 r.) San-

tana

22. Frank Zappa (The Mothers of In-
vention)

25. Tony Iommi (Black Sabbath)
26. Brian May (Queen)
32. Billy Gibbons (ZZ Top)
38. The Edge (U2)
44. Mark Knopfler (Dire Straits)
50. Ritchie Blackmore (Deep Purple)
54. Joe Walsh (The Eagles)
55. John Lennon (The Beatles)
96. Bruce Springsteen

Na liście 100 najlepszych bra-
kuje innych wielkich nazwisk,
jak Paula Mc Cartney`a, Joh-

na Mayalla, Joe Satrianiego, Steve`a
Vai, wspomnianego wyżej Dona Felde-
ra (The Eagles), Slasha (Guns N’ Ro-
ses), specjalisty od tappingu Steve`a
Hacketta (Genesis), czy znakomitego
technicznie, acz niedocenianego Ste-
ve`a Lukathera (Toto). Nawet na naj-
dalszej orbicie pierwszej setki nie znaj-
dziemy nazwiska gitarzysty z terenu
Europy środkowo - wschodniej. Wła-
ściwie listę najlepszych tworzą muzycy
z Wysp oraz Amerykanie. Wyjątkami są
Holender Eddie van Halen oraz Meksy-
kanin Carlos Santana. Nic nie zapowia-
da, by gitarowa geografia miała się w
najbliższych latach zmienić. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t .  P i x a b a y

Ź r ó d ł a :  I n t e r n e t ,  m a g a z y n y  R o l l i n g
S t o n e  i  G u i t a r  W o r l d  

Gdy moja gitara cicho łka...



1 4

AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII,, 507 087 609

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 
691 502 327

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, korepetycje,
matury, ośmioklasiści, także
internetowo, 605 783 233

NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII - AAGGEENNCCJJAA  

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 

sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::
PPeełłnnąą ooffeerrttęę 

wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii 
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
sspprrzzeeddaażż
!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 

2 pokoje, 601 720 840 

!KKaabbaattyy, 67 m2, 3 pok., 
ul. Jeżewskiego, parter, z garażem,
601 720 840

!KKrraakkoowwsskkiiee PPrrzzeeddmmiieeśścciiee,
26 m2, 1 pok. po remencie, 
do wejścia, 601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy,, kawalerka
25 m2, 240 tys. zł.,601 720 840  

! SSaaddyybbaa,  550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840 

! SSttaarróówwkkaa, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840

! SSttaarróówwkkaa, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840

!TTaarrggóówweekk,, 47 m2, parter, 
ok. metra, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww,, 55 m2, 2 pokoje, 
al. KEN, parter, 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww,, 55 m2, 2 pokoje,
parter – do wynajęcia, 2500 zł/m-c
601 720 840

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

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, WWiillaannóóww,,

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840

!DDoomm, ok. Piaseczna,
200/1300 m2, do wejścia,
supercena 650 tys. zł, 601 720 840

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

!DDoomm Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 601 720 840, 

!DDoomm wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840

! ŁŁaaddnnyy dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las. 
Tel. 601 720 840

!MMookkoottóóww, segment 
280/450 m2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 
1 mln 650 tys. zł, 601 720 840,, 

! SSuuppeerrddoomm,, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 
3,5 mln zł, 601 720 840 

!WWiillaannóóww, 280 m2,
superokazja, dom po remoncie,
tylko 1.6 mln zł, 601 720 840

!ZZaalleessiiee DDoollnnee, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!KKoonnssttaanncciinn, działka 3300 m2,

strefa A, dobra cena, 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840

! PPyyrryy,, 1900 m2, tuż przy 
ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840 

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja  350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!CCeennttrruumm, restauracja, 130 m2,

do wynajęcia z wyposażeniem 
lub bez, 601 720 840 

!KKaabbaattyy, 63 m2, ul.
Jeżewskiego, 3 pokoje, 3.300
zł/m-c, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww,29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 2600
zł/m-c, 601 720 840 

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

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

!GGrroocchhóóww, 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 

! LLookkaall 75 m2, Centrum, 
z najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840

! LLookkaall hhaannddlloowwyy 120 m2 , 
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840

! LLookkaall z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840

!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

! UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

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

!UUrrssyynnóóww, 36 m2, ul.
Wąwozowa, lokal do wynajęcia,
c.4000 zł/m-c, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 55 m2, 2 pokoje,
parter – do wynajęcia, 2500 zł/m-c
601 720 840

!WWiillaannóóww, lokal handlowy 
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, 
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa 
sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,

aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,
rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,

WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, 
SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 

TTeell..:: 660011 772200 884400 

PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ pani do opieki nad
starszą panią, system zmianowy
24/24 lub do uzgodnienia,
Piaseczno, 603 202 133

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

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ  na parking
emeryta niepalącego, 691 473 778 

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

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

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

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE,, hydraulika,
remonty, 501 050 907

MMAALLOOWWAANNIIEE - Tanio, 
887 815 778

MMAALLOOWWAANNIIEE - Wolne Terminy,
887 815 778

MMOOSSKKIITTIIEERRYY, 602 380 218

MMYYCCIIEE okien, 
pranie dywanów, 

669 945 460

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

OOKKNNAA,, naprawy, serwis, 
787 793 700

RREEMMOONNTTYY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREEMMOONNTTYY mieszkań,
malowanie, glazurnictwo, 
669 945 460 

RROOLLEETTYY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent,  602 380 218

SSTTOOLLAARRKKAA,, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84, 601 751 247

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 505 935 627

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

WWIIEERRCCEENNIIEE,, KARNISZE, itp. 
608 303 530

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

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ
DROBNYCH 

PROSIMY 
O KONTAKT 

POD UMEREM
509 586 627 
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Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje LLeesszzeekk KKaaccppuurr
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Wojna głodowa to konflikt polsko-krzyż-
acki z 1414 roku. Królewskim emisariu-
szem był w tym czasie Zawisza Czarny.
Do wypowiedzenia wojny doszło na Ma-
zowszu. 

Król wypowiedział wojnę zakonowi 18 lipca
1414 roku, co ogłosił na zamku w Łęczycy i wyru-
szył w lipcu z armią z Wolborza, a następnie prze-
kroczył Wisłę koło Czerwińska. 

Pospolitemu ruszeniu akt wypowiedzenia woj-
ny przekazał Zawisza Czarny z Grabowa, najsłyn-
niejszy rycerz króla. Miało to miejsce na socha-
czewskim zamku lub rynku. W trakcie kampanii
król Władysław Jagiełło zajął m. in. Nidzicę, Mo-
rąg, Ostródę, Olsztyn, Olsztynek, Kiszpork (Dzierz-
goń), Biskupice, Prabuty i Kurzętnik. Decydujące
oblężenie odbyło się na podzamczu Lidzbarka
Warmińskiego. Oblężenie zostało zakończone na
prośbę biskupa Henryka Vogelsanga, który powo-
łał się na wcześniejsze powiązania ze stroną polską. 

Armia polsko-litewska straciła impet, ale nadal
poruszała się do przodu – spalono Pieniężno,
zniszczono Prusy Dolne i skierowano się w kierun-
ku Elbląga. W tym etapie wojny armia polsko-lit-
ewska miała kłopoty aprowizacyjne, bowiem co-
fający się Krzyżacy ogołocili okoliczne wsie ze
wszystkiego, chroniąc się w zmakach. Stąd owe
starcia upamietniły się jako wojna głodowa. 

Oblężenie zamku w Brodnicy nie powiodło się,
zaś dziesiątkowana przez epidemię armia wyco-
fałą się na na Litwę. 

Co ciekawe, wielki mistrz Michał Küchmeister
von Sternberg zaproponował Polakom, że odstą-
pi im ziemię chełmińską, Kujawy i południową
część Pomorza Gdańskiego, a Litwinom Żmudź.

Król Jagiełło jednak odmówił. Spór miał być roz-
sądzony na soborze w Konstancji. W 1420 roku za-
padł niekorzystny dla Polski wyrok, co stało się
podstawą dalszych konfliktów polsko-krzyżackich.

A co dalej z Zawiszą Czarnym? Będąc świet-
nym dyplomatą, a przez to jednym z najbardziej
zaufanych ludzi króla Władysława Jagiełły, zo-
stał wysłany jako jeden z sześciu posłów delega-
cji polskiej na Sobór w Konstancji (1414–1418),
gdzie wsławił się, występując jako jeden z nielicz-
nych obrońców sprawy i osoby Jana Husa. Później
zaś służył w licznych wojnach i misjach dyploma-
tycznych Zygmunta Luksembuskiego. 

W roli dowódcy oddziałów najemnych uczest-
niczył w wyprawie króla czeskiego na Turków w
1428 i osłaniał odwrót tego władcy z pola walki
pod Golubacem (Gołąbcem); król Zygmunt posłał
łódź dla Zawiszy i nakazał mu na nią wsiąść. Ry-
cerz postanowił pozostać ze swoimi towarzysza-
mi na polu bitwy i prawdopodobnie zginął na
wskutek kłótni dwóch Turków o to, który ma wziąć
Polaka do niewoli. Jeden z nich miał ściąć głowę
Zawiszy, by zakończyć spór i żywot największego
polskiego wojownika. 

Król czeski i cesarz niemiecki Zygmunt Luk-
semburski – w liście do wielkiego księcia litewskie-
go Witolda – pisał po śmierci Zawiszy: “Rycer-
stwo straciło w Zawiszy najzręczniejszego i naj-
obrotniejszego towarzysza i wodza. Jak to zresz-
tą całemu światu wiadomo, najdzielniejszym był
rycerzem, najdoświadczeńszym wojownikiem i
wielkim dyplomatą. Domagają się jego znakomi-
te czyny, ażeby zmarły ojciec w swych synach ożył
i w swoim potomstwie.”

P i o t r  C e l e j

Pandemia powoduje nie tyl-
ko bezpośrednie skutki wy-
wołane korona wirusem.
Równie dotkliwe mogą być
negatywne reakcje emocjo-
nalne osób, które nie radzą
sobie z powstałą sytuacją
izolacji społecznej. 

Mokotowskie Centrum Zdro-
wia Psychicznego prowadzi spe-
cjalną linię telefoniczną na czas
pandemii. Z linii mogą skorzy-
stać wszyscy dorośli mieszkańcy
Polski, którzy odczuwają dole-
gliwości psychiczne, takie jak:
uczucie niepokoju lub smutku,
trudności z zachowaniem po-
rządku dnia bądź nie radzą sobie
z codziennymi obowiązkami.
Obawa przez zarażeniem wiru-
sem, utratą pracy, zaburzenia
snu bądź apetytu to symptomy,
które mogą utrudnić normalne

funkcjonowanie wielu osób. Za-
burzone mogą być też relacje z
domownikami, zwiększone po-
czucie samotności. Osoby, któ-
re zauważają w swoim życiu po-
dobne dysfunkcje mogą szukać
wsparcia w MCZP. 

Mogą to zrobić od poniedział-
ku do piątku w godzinach 8:00-
20:00 pod numerem telefonu
222 99 04 31, gdzie dyżurują
psycholodzy MCZP.

Mieszkańcy Mokotowa mogą
liczyć na szerszy zakres oraz kon-
tynuację wsparcia po zakończe-
niu okresu pandemii. Zadaniem
każdego Centrum Zdrowia Psy-
chicznego (których w Polsce jest
aktualnie 29 w ramach progra-
mu pilotażowego) jest dbanie o
dobrostan psychiczny mieszkań-
ców z określonego terenu. W
przypadku mieszkańców MCZP

ofiarowuje możliwość stosunko-
wo szybkiej konsultacji ze specja-
listą (nawet do 72h w przypad-
kach nagłych), konsultacje nakie-
rowane na wsparcie życiowo-sp-
ołeczne, wizyty domowe realizo-
wane przez zespół mobilny, uła-
twiony dostęp do krótkotrwałej
psychoterapii. Aktualnie MCZP
jest w trakcie uruchamiania grup
wsparcia dla osób chorujących
psychicznie oraz ich rodzin. Roz-
poczyna też współpracę z trene-
rami pracy oraz przygotowuje
mieszkania chronione. Należy
także do lokalnych Partnerstw
dla Mokotowa, dzięki czemu m.
in. działa przeciwko stygmatyza-
cji i wykluczeniu osób doświad-
czających kryzysów psychicz-
nych. Wszystkie usługi świadczo-
ne przez MCZP są darmowe. 

MCZP mieści się na ul. Grott-
gera 25A. Aby umówić się na wi-
zytę niepotrzebne jest skierowa-
nie, ale ze względu na epidemię,
najlepiej jest zadzwonić do
Punktu Zgłoszeniowo-Koordy-
nacyjnego (22 840 66 44) lub
do Centrum Koordynacji odpo-
wiedzialnego za usługi społecz-
ne (22 299 04 31).

Więcej informacji:
https://www.facebo-
ok.com/mokotowskiecentrumz-
drowiapsychicznego/ oraz
https://mczp.edu.pl/.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Czas epidemii koronawi-
rusa wcale nie musi ozna-
czać spowolnienia i ogra-
niczania naszej aktywno-
ści. Można go wykorzystać
na uzupełnienie wiedzy hi-
storycznej. Historia to
dziedzina niezwykle cieka-
wa, zwłaszcza ta dotyczą-
ca nas samych, naszej
przeszłości. 

Muzeum Niepodległości za-
prasza do obejrzenia kolejnego
wydarzenia online. Na kanale
YouTube Muzeum pojawiła się
konferencja Cytadela Warszaw-
ska w wojnie 1920 roku.

Po odzyskaniu niepodległości
w 1918 roku Polska odziedziczy-
ła po zaborcach (rosyjskim i nie-
mieckim) potężną twierdzę po-
łożoną niemal w centrum stoli-
cy – Cytadelę Warszawską. Bu-
dowlę otacza pierścień fortów.
W roku 1920 rola Cytadeli mia-
ła ona ważne znaczenie strate-
giczne. Stała się ważnym punk-
tem obronnym w trójkącie Mo-
dlin – Zegrze – Warszawa. Była
też miejscem formowania no-
wych, rezerwowych oddziałów
(Armia Ochotnicza). 

Nową rolę Cytadeli wyznaczy-
ły władze wojskowe wraz z na-
pływem jeńców wojennych oraz
dezerterów z polskiej armii. 10
sierpnia 1920 roku utworzono
Obóz Koncentracyjny Guberna-

torstwa miasta Warszawy oraz
Oddział Segregacji i Transpor-
tu, Oddział Lekko Rannych i
Chorych, Rozbitków oraz Aresz-
tantów i Dezerterów. Oddziały z
rannymi, chorymi, rozbitkami,
dezerterami, jeńcami i aresztan-
tami ulokowano w największym
budynku w bloku nr 63 Cytade-
li Warszawskiej.

Niebagatelną rolę w wojnie
odegrała także stacja radiotele-
graficzna o sygnale rozpoznaw-
czym WAR, zlokalizowana w
działobitni pomiędzy III i IV Ba-
stionem. Stacja przechwytywa-
ła sygnał z ogromnej odległości,
a dzięki polskim kryptologom
odczytywano depesze dowódz-
twa armii bolszewickiej. W opi-
nii wielu historyków polski ra-
diowywiad ulokowany na Cyta-
deli przyczynił się walnie do

zwycięstwa w Bitwie Warszaw-
skiej. 

Celem konferencji jest odpo-
wiedź na pytanie o rolę Cytade-
li w wojnie 1920 roku poprzez
pokazanie jej rozlicznych zadań
i pełnionych funkcji. 

Lista prelegentów: Jan Engel-
gard (MN), Cytadela jako obiekt
obronny, Jarosław Jaskólski
(MN), Areszt śledczy dla dezerte-
rów, Michał Cieślak (MN), Obóz
dla jeńców bolszewickich, dr hab.
Jolanta Załęczny (AFiB, MN), Cy-
tadela w zapiskach uczestników
wojny 1920 r., dr Beata Michalec
(AFiB, MN), Więźniowie X pa-
wilonu w wojnie 1920 roku, dr
Hubert Bojarski (Stacja Mu-
zeum), Radiostacja na Cytadeli
Warszawskiej podczas wojny pol-
sko-bolszewickiej. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

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

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

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 

2 2  5 4 4  1 2  0 0

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

7 5 7 - 9 3 - 4 0  d o  4 2 ;  
7 5 7 - 9 2 - 7 1 ;  7 5 7 - 9 0 - 0 2 ;  

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej                 7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,  7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe    9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4

Ważne telefony

Cytadela Warszawska w wojnie 1920 rokuDla tych, którzy potrzebują pomocy…

Jak Zawisza Czarny na Mazowszu 
wypowiedział wojnę głodową
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