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C ałkiem niedawno odpo-
wiednia instytucja zarego-
wała po dość długim czasie

na to, że schody prowadzące do
stacji metra na Ursynowie stały się
swoistym torem przeszkód, zwłasz-
cza dla osób niezupełnie spraw-
nych i mieszkańcy walczący o na-
prawę tychże od razu wyraziły ra-
dość. Kilka lat wcześniej skrytyko-
waliśmy zagospodarowanie ulicy
Świętokrzyskiej w postaci drzewek
zasadzonych w ogromnych doni-
cach, podczas gdy sens ekologiczny
mają tylko naturalnie rosnące
drzewa. Ktoś wtedy poszedł po ro-
zum do głowy i donice zniknęły. 

O ba zdarzenia pokazały, że
może być właściwa komu-
nikacja pomiędzy urzęda-

mi a społeczeństwem, mającym
prawo do krytyki, wyrażanej czę-
stokroć przez nas, gryzipiórków.
W wielu wypadkach jednak za-
miast sensownej reakcji na słowa
krytyki mamy do czynienia z obja-
wieniem przez krytykowanego
wściekłości. I np. Stefan hrabia Nie-
siołowski, pozostający w randze
profesora znany polityk – całkiem
bez właściwej arystokratom ele-
gancji tak powiedział o Agacie
Kornhauser-Dudzie: „jest palącym
wstydem, nieporozumieniem i że-
nadą”. Los go chyba za to srogo
ukarał obyczajowym skandalem.
Tym bardziej, że krytykowana
przezeń Pierwsza Dama to akurat

znakomicie się prezentująca, ele-
gancka pani i zapieniony profesor
strzelił po prostu kulą w płot. Po-
dobną wściekłość wykazał wobec
jednej z indagujących go dzienni-
karek, krzyknąwszy do niej: „won
stąd, won do PiS-u” – jakby krzy-
czał do któregoś ze swoich parob-
ków. Nie lepszy od Niesiołowskiego
był pewien poseł, co to wykrzyk-
nął w Sejmie pod adresem swoich
adwersarzy: „Wy mordy zdradziec-
kie”. Każdy językoznawca musiał
to uznać za wyrażenie nieparla-
mentarne. 

Ostatnio takie zachowania
się mnożą. Oto minister rol-
nictwa nagle zaskoczył pro-

wadzącego z nim wywiad dzienni-
karza groźbą: „Bo zaczyna rozmo-
wa być bardzo nieprzyjemna i mo-
gę być wobec pana nieprzyjemny”.
Na dźwięk tych zaskakujących słów
nawet konie w Janowie Podlaskim
zarżały ze śmiechu, choć – jak wy-
nika w oficjalnych raportów –  nie
do śmiechu im wcale. Panu mini-
strowi radziłbym wziąć sobie do
serca maksymę hiszpańskiego filo-
zofa Baltasara Graciana y Morale-
sa: „Bądź wytworny w gniewie,
niech trzeźwe myślenie uprzedzi
wybuch gniewu, dla rozumnego
nie jest to trudne”. 

T ak samo wypadałoby radzić
decydentom, którzy wywo-
łali nagłe trzęsienie ziemi w

Programie III Polskiego Radia, do-
prowadzając do odejścia czołowych
dziennikarzy. Co ciekawe, począt-
kowo dla zażegnania kryzysu za-
częto wysyłać pod Trójkę policjan-
tów, którzy nękali osoby protestu-
jące przeciwko poczynaniom
owych decydentów. Dopiero gdy
się zrobił wielki wstyd już na cały
świat (bez najmniejszej przesady),
ktoś poszedł po rozum do głowy i
przede wszystkim  wymienił nad-

gorliwego w swej politycznej słu-
żalczości funkcjonariusza, a kie-
rownictwo Trójki objął świetny
dziennikarz – lubiany przez słu-
chaczy Kuba Strzyczkowski. Nie
można tak było od razu – wypada
teraz zapytać. Bo nie jest zbyt ho-
norowym zajęciem gaszenie poża-
ru, który się samemu wywołało. 

T ak samo się władza skom-
promitowała przed społe-
czeństwem, gdy nałożyła

karę aż 10 tysięcy złotych na po-
szczególnych uczestników happe-
ningu, którzy ściśle przestrzegając
przepisów epidemicznych zanieśli
ze Świętokrzyskiej pod Sejm 14-
metrowy transparent z napisem
„Żyć nie, umierać”, mający być pro-
testem przeciwko organizowaniu

wyborów prezydenckich 10 maja.
Dopiero po interwencji rzecznika
praw obywatelskich Sanepid wyco-
fał tę karę, tak jak wcześniej uczy-
nił w innej sprawie wojewoda ma-
zowiecki, nasz były sąsiad z Ursy-
nowa Konstanty Radziwiłł, który
zamiast sprawdzić kogo posyła do
zwalczania epidemii koronawiru-
sa, zaczął nakładać na Bogu ducha
winne pielęgniarki natychmiasto-
we kary. 

W realizowniu systemu re-
presji władza często się
gubi, a polityczne zcie-

trzewienie przyćmiewa umysł. Kie-
dyś – jako środowisko dziennikar-
skie – ostro zaprotestowaliśmy
przeciwko najściu funkcjonariu-
szy Agencji Bezpieczeństwa We-

wnętrznego na redakcję „Wprost”,
gdzie w poszukiwaniu kompromi-
tujących materiałów w tzw. aferze
taśmowej usiłowano odebrać re-
daktorowi naczelnemu Sylwestro-
wi Latkowskiemu jego służbowy
laptop. Wszystkie media, niezależ-
nie od preferencji politycznych,
uznały to wtedy za próbę narusze-
nia wolności słowa i złamania za-
sady tajemnicy dziennikarskiej. 

T eraz słowo zaczyna mieć
coraz większa wagę. Media
wielokrotnie już podnosiły

kwestię wplątywania aparatu wy-
miaru sprawiedliwości w rozpa-
trywanie spraw bagatelnych i na-
kładania przy tym kar niepropor-
cjonalnych do popełnionych prze-
stępst czy wykroczeń. Ciekawe za-

tem, jak zostanie potraktowana
sprawa całkowicie nielegalnego –
jak się wydaje – wydrukowania
kart do głosowania koresponden-
cyjnego w dniu 10 maja. Ponoć
kosztowało to blisko 70 mln zło-
tych, a karty stały się bezużytecz-
ne, skoro wyborów nie udało się
przeprowadzić. Zawiadujący ofi-
cjalnie całą operacją minister Ja-
cek Sasin dziś zasłania się tym,
że polecenie druku miał wydać
sam premier Mateusz Morawiec-
ki. Nie wiem, czy ktokolwiek po-
niesie w końcu odpowiedzialność
za zmarnotrawienie aż ta dużej
kwoty publicznych środków, ale
wypada politykom przypomnieć,
iż sprawowanie władzy to nie jest
zabawa w piaskownicy, w której
Jacuś może Mateuszkowi przy-
walić łopatką albo sypnąć pia-
chem w oczy i co najwyżej dosta-
nie burę od mamusi. 

Z walczające się dziś politycz-
ne strony potrafią ten sam
temat ukazać w zupełnie

różnym świetle. Minister Marlena
Maląg, próbująca zapewne zdys-
kredytować potencjalnego kandy-
data na prezydenta RP Rafała
Trzaskowskiego wytknęła mu ja-
ko prezydentowi Warszawy, iż w
stolicy rozpatrzono dotychczas naj-
mniej wniosków o pożyczki dla mi-
kroprzedsiębiorców (ponoć tylko
14 procent). „To farsa” – odpowie-
dział na Twitterze Trzaskowski.
„Porównywanie miast, które mają
łącznie po kilka tysięcy złozonych
wniosków, z Warszawą, gdzie tyle
składanych jest w ciągu jednego
dnia, to kpina i skandaliczna ma-
nipulacja” – podkreślił. No i masz
babo placek! Co ma bowiem myśleć
publiczność?

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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W dniu 27 maja, w roczni-
cę wyborów roku 1990,
które symbolicznie rozpo-
częły najnowszą historię
polskiej samorządności,
obchodzimy Dzień Samo-
rządu Terytorialnego. Ze
względu na epidemię ko-
ronawirusa nie można się
spotkać na ogólnopol-
skich obchodach, ale nic
nie stoi na przeszkodzie
aby wspólnie świętować.

– W tym roku przypada 30.
rocznica tego ważnego wyda-
rzenia. Chcieliśmy uczcić ją w
sposób szczególny. Ale nie za-
kładaliśmy, że będzie to ozna-
czało obchody w czasach pan-
demii! – mówi Rafał Trzaskow-
ski, prezydent Warszawy. - Mi-
mo ograniczeń, uczcijmy w na-
szych miastach, miejscowo-
ściach i wsiach pierwsze w peł-
ni wolne wybory samorządowe
z 1990 r. Uczcimy tę rocznicę
głównie zdalnie, ale jednak
wspólnie. Ta wspólnota i soli-
darność to nasz największy ka-
pitał. Na tym fundamencie zbu-
dowaliśmy 30 lat naszych
wspólnych sukcesów, na nim
budujmy naszą przyszłość. 

Epidemia sprawiła, że z wie-
lu planowanych aktywności sa-

morządy musiały zrezygnować,
wiele przenieść do sieci, a jesz-
cze kolejne przeprowadzać w
warunkach nadzwyczajnych –
w maseczkach, rękawiczkach,
zachowując dwumetrowe 
odstępy.

Wybory 27 maja 1990 były
pierwszymi w pełni wolnymi
wyborami w powojennej historii
Polski – nie ograniczały ich żad-
ne dodatkowe warunki, jak w
przypadku kluczowych wybo-
rów 4 czerwca 1989 roku. Mia-
ły też miejsce jeszcze przed
pierwszymi powszechnymi wy-
borami prezydenckimi. Były
więc nie tylko ważnym wyda-
rzeniem w historii polskich sa-
morządów, ale też kluczowym z
perspektywy demokratycznej
transformacji po roku 1989 i
upadku komunizmu.

30 lat samorządności to trzy
dekady ogromnej pracy miesz-
kańców i samorządowców, to
wielka lekcja samodzielnego de-
cydowania o naszym najbliż-
szym otoczeniu. 27 maja 1990
r. odbyły się wybory, które zmie-
niły Polskę. Od tego czasu,
wspólnie z mieszkańcami na-
szych małych ojczyzn, buduje-
my miasta i miejscowości. Two-
rzymy społeczeństwo obywatel-

skie, na co dzień pracujemy z or-
ganizacjami pozarządowymi, ra-
zem z obywatelami rozwijamy
systemy współpracy i współza-
rządzania. 30-lecie polskiej sa-
morządności to zatem okazja,
aby podsumować co się przez
ten czas udało.

Z okazji 30-lecia odrodzenia
polskiej samorządności zapla-
nowane były wystawy, eksperc-
kie debaty, warsztaty i wyciecz-
ki edukacyjne. Jednak w czasie
stanu epidemicznego miasta i
wsie organizują obchody w no-
wej formule.

Z okazji ogólnopolskich ob-
chodów 30-lecia wyborów sa-
morządowych przedstawiciele
władz Warszawy oraz gmin
ościennych 21 maja posadzili
symboliczne jabłonie w parku
Pole Mokotowskie. Sad będzie
przypominał o pierwszych, w
pełni wolnych wyborach majo-
wych z 1990 r.

Posadzenie 50 jabłoni u zbie-
gu ul. Wawelskiej i al. Niepodle-
głości to część świętowania 30.
rocznicy pierwszych wyborów
do rad gmin i ustawy o samo-
rządzie terytorialnym. Ustawa
została uchwalona 8 marca 1990
r., a weszła w życie 26 maja tego
samego roku. 

– Z samorządów w dużej mie-
rze wyrosła później demokra-
tyczna, europejska Polska. Owo-
ce tej wieloletniej pracy i dyna-
micznego rozwoju widzimy na
każdym kroku – w naszych
wsiach, miasteczkach, miastach.
Tak jak „Solidarność” przez
wielkie „S” przyczyniła się do
zbudowania samorządnej Pol-
ski po roku 1989, tak nasza
współczesna – nowa solidar-
ność, może nam pomóc w dźwi-
gnięciu się z obecnego kryzysu,
związanego z koronawirusem –
mówi Rafał Trzaskowski, prezy-
dent Warszawy.

– Za nami 30 lat naprawdę gi-
gantycznego sukcesu, chyba bez
precedensu w historii Polski.
Niech ten sad samorządności i
te jabłonki będą symbolem te-
go, że to, co dobre, wyrasta z
nas, z naszych małych ojczyzn –
mówi Ewa Malinowska-Grup-
ińska, przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy.

Kilka dni temu na murze przy
metrze Centrum, na tzw. patel-
ni, powstał wyjątkowy mural,
upamiętniający 30. rocznicę od-
rodzenia polskiej samorządno-
ści. Mieszkańcy mogą go podzi-
wiać do 7 czerwca.

Mural skupia w sobie kilka
opowieści. Z jednej strony od-
wołujemy się do celebracji
dwóch wydarzeń: wypadającej
27 maja br. rocznicy 30-lecia wy-
borów samorządowych i przy-
padającego na 4 czerwca Świę-
ta Warszawy, z drugiej nato-
miast prezentuje ciągle aktualne
nastroje. Ilustracja powstała na
początku izolacji, kiedy więk-
szość z nas oglądała miasto z
perspektywy własnego miesz-
kania albo podczas wyjść pierw-
szej potrzeby.

Święto Warszawy przypada
na początek czerwca i początek
lata. I chociaż świętowanie z za-
łożenia powinno się kojarzyć ze
wspólnym przeżywaniem rado-
ści, a my jesteśmy teraz osob-
no, to połączyliśmy te dwa te-
maty – wspólnoty i izolacji, two-
rząc ilustrację “Do zobaczenia!”
– pocztówkę z nadzieją na spo-
tkanie i ponowne odkrywanie
miasta. R K

Od października 2019 r. mieszkańcy Warszawy mogą
otrzymać środki finansowe na instalacje do zatrzymy-
wania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych
w miejscu ich powstania. Tegoroczny nabór wniosków
został przedłużony do końca lipca. 

Zachęcamy mieszkańców, spółdzielnie i wspólnoty mieszkanio-
we oraz inne podmioty do składania wniosków. Dotacje wynoszą
do 80% rzeczywistych kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 4 tys.
zł dla osób fizycznych oraz 10 tys. zł dla podmiotów niezaliczonych
do sektora finansów publicznych. Więcej informacji na stronie in-
ternetowej www.ursynow.pl.

Urząd Dzielnicy Ursynów
realizuje zwycięski projek-
tu z budżetu obywatelskie-
go „Uratujmy wróble i in-
ne ptaki – 150 nowych bu-
dek dla ptaków”. 

W Parku przy Bażantarni roz-
począł się montaż pierwszych
50 budek, a realizacja projektu
podzielona została na 2 etapy.
Na projekt oddano 2845 głosów,
czyniąc go drugim projektem
pod względem liczby oddanych
przez mieszkańców głosów.

Trwa montaż pierwszych 50
budek lęgowych.  Drewniane
„domki” dla ptaków zawisły w
Parku przy Bażantarni. Poza
tym znajdą się jeszcze w Parku
Moczydełko, w Parku Jana
Pawła II, na terenie zieleni w
rejonie oczka wodnego Moczy-
dło nr 2 w rejonie skrzyżowania
oraz w rejonie ul. Herbsta/ul.
Pileckiego. Korzystać z nich bę-
dą mogły różne gatunki ptaków
mieszkające w parkach i na in-
nych terenach zieleni.

Jak informują ursynowscy
urzędnicy, drugi etap zostanie
zrealizowany jesienią – 100
starych domków dla ptaków
zostanie zamienionych na no-
we. W drugiej połowie roku w
ursynowskich parkach zamon-
towanych zostanie także 10
karmników przeznaczonych
do wykładania ziarna dla pta-
ków w okresie zimowym.
Karmniki zamontowane zosta-
ną w ogólnodostępnych miej-
scach, tak aby mieszkańcy mo-
gli dokarmiać ptaki i je obser-
wować. W ramach projektu zo-
stanie także zakupione 45 kg
ziarna (25 kg pszenicy oraz 20
kg słonecznika).

Dofinansowanie
przedłużone do lipca

Nowe budki dla ptaków

30-lecie polskich samorządów

Mija pierwszy tydzień od otwarcia
miejskich żłobków i przedszkoli.
Frekwencja nadal pozostaje niska.
Samorządowy apel o testy dla pra-
cowników oświaty pozostaje bez od-
powiedzi.

Ponowne otwarcie miejskich żłobków i
przedszkoli było skomplikowaną operacją
logistyczną i finansową. Miasto kupiło po-
nad 3 miliony środków ochrony osobistej
dla pracowników żłobków i przedszkoli -
jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbi-
ce i fartuchy. Przez siedem dni dezynfekowa-
no okolice placówek oraz setki placów zabaw
na ich terenie. Przygotowano także wytycz-
ne sanitarne i zasady organizacji opieki nad
dziećmi. Wszystko po to, by zapewnić mak-
simum bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom
i personelowi.

Do 355 miejskich przedszkoli oraz 180
szkół podstawowych prowadzących oddzia-
ły przedszkolne, które mają łącznie 56 700
miejsc, uczęszcza obecnie tylko 10 proc.
ogółu przedszkolaków.

18 maja, pierwszego dnia po ponownym
otwarciu placówek, rodzice przyprowadzi-
li do nich zaledwie 5,6 tys. dzieci, chociaż de-
klarowali, że będzie ich ponad dwa razy
więcej (ponad 12 tys.). To zaledwie 47 proc.
zadeklarowanych wcześniej kilkulatków. W
31 przedszkolach nie pojawiło się ani jedno
dziecko.

Podobnie było w kolejnych dniach. 19
maja w zajęciach uczestniczyło 5 798 ma-
luchów, zadeklarowano obecność 12 tys.
Aż do 33 placówek, pomimo deklaracji, nie
przyprowadzono żadnego dziecka. 20 ma-
ja do przedszkoli przyprowadzono 5811
dzieci (na 12 tys. zadeklarowanych). Do
32 placówek, pomimo deklaracji, nie trafi-

ło nawet jedno dziecko. 21 maja liczba dzie-
ci w przedszkolach spadła – w zajęciach
wzięło udział 5761 maluchów. W 35 pla-
cówkach nie pojawiło się ani jedno dziecko.
Ta tendencja utrzymała się 22 maja. W pią-
tek do przedszkoli trafiło zaledwie 5,3 tys.
dzieci, czyli zaledwie 9,37 proc. ogółu
przedszkolaków. Aż do 37 z nich nie przy-
prowadzono dzieci.

Warto dodać, że na co dzień w stołecznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w podstawówkach pracuje 13,5 tys. osób
(nauczycieli oraz pracowników administra-
cji i obsługi). W dobie pandemii ponad 9
tys. pracowników zajmuje się codziennie
zaledwie  ponad 5 tys. podopiecznych.

Równie niska frekwencja utrzymywała
się w żłobkach. 18 maja, kiedy ponownie

otwarto instytucje, do miejskich żłobków
przyprowadzono 1267 dzieci, a kolejnych
13 maluchów przebywało w miejskich punk-
tach dziennego opiekuna. Oznacza to, że w
placówkach publicznych 18 maja opieko-
wano się ok. 15 proc. dzieci w porównaniu
do ogólnej liczby miejsc dostępnych w miej-
skich żłobkach.

19 maja do miejskich placówek żłobko-
wych rodzice wysłali 1312 maluchów, 20
maja – 1333 dzieci, 21 maja – 1351, a 22
maja - 1284 – średnia frekwencja od 18
do 22 maja wyniosła nieco ponad 16 proc.
w stosunku do ogólnej liczby miejsc do-
stępnych w miejskich placówkach żłobko-
wych. Przypominamy, że w Warszawie
działa 68 miejskich żłobków, 12 miniżłob-
ków oraz 27 punktów dziennego opieku-
na, które oferują opiekę dla ponad 8,1 tys.
maluchów.

Z kolei w 163 placówkach dotowanych
przez miasto, na 4695 dostępnych miejsc, 18
maja rodzice przyprowadzili zaledwie 807
dzieci, 19 maja – 827, 20 maja - 955, a 21
maja – 951 maluchów. Średnia frekwencja
w żłobkach niepublicznych, w których sto-
lica wykupiła miejsca dla warszawskich dzie-
ci, wyniosła nieco ponad 17%.

Powyższe dane jasno wskazują, że w sto-
sunku do przeprowadzonych przez miasto
ankiet wśród rodziców i opiekunów dzieci
do 3 roku życia, do żłobków wysyłanych jest
o połowę mniej maluchów niż wstępnie de-
klarowano przed otwarciem placówek -
wówczas było to 34 proc. Należy także za-
znaczyć, że w miejskich placówkach żłobko-
wych pracuje na co dzień ponad 2 tys. pra-
cowników, w tym ponad 1,3 tys. stanowi
personel opiekuńczy - teraz opiekę nad ma-
luchami sprawuje ok. 1 tys. z nich. R K  

Rekrutacja do żłobków 
rusza 2 czerwca

Harmonogram dotyczy zapisów dzieci do lat 3 do
placówek miejskich oraz dofinansowanych przez
Warszawę w ramach programu zwiększania liczby
miejsc w żłobkach. Proces rekrutacji odbywa się elek-
tronicznie, a wyniki zostaną ogłoszone 10 czerwca.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji, z miejsca w
bezpłatnym żłobku mogą obecnie skorzystać dzieci, które
mieszkają z rodzicami/rodzicem na terenie Warszawy oraz
mają obowiązkowe szczepienia ochronne lub takie, które ze
względów zdrowotnych nie mogą zostać zaszczepione.
Obecnie w placówkach trwa etap zbierania oświadczeń rodzi-
ców, którzy potwierdzają wolę kontynuowania opieki nad
dzieckiem – wnioski można wysyłać elektronicznie do 28 maja.
Po aktualizacji danych w systemie rekrutacyjnym, od 2 do 7
czerwca potrwają zapisy do miejskich żłobków, publicznych
punktów dziennego opiekuna oraz placówek niepublicznych
dofinansowanych przez Warszawę. Rodzice przy składaniu
wniosku za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego
(https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek) mogą wybrać mak-
simum trzy placówki.  Podczas wypełniania wniosku w porta-
lu, rodzice deklarują jednocześnie, jakie kryteria spełniają lub
będą spełniali do czasu przyjęcia malucha do placówki.
Ogłoszenie wyników rekrutacji do żłobków na rok szkolny
2020/2021, nastąpi 10 czerwca – informacja o zakwalifiko-
waniu się dziecka do placówki zostanie wysłana automatycz-
nym komunikatem systemowym oraz będzie widoczna na
koncie rodzica w systemie rekrutacyjnym.
Od 12 do 18 czerwca do godz. 15:00 rodzice będą mieli czas na
potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki – w tym celu
należy odesłać drogą elektroniczną stosowną informację zwrot-
ną do żłobka, do którego został zakwalifikowany maluch. 

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

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

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

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

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

Warto więc wpisać ten obiekt na mapę nie tylko weekendo-
wych, ale znacznie częstszych wycieczek w poszukiwaniu miejsc
do sportowania w warunkach relaksowych.

W dniu 25 maja do szkoły poszli
najmłodsi uczniowie – pierwszy raz
od ponad 2 miesięcy. Rodzice dekla-
rowali obecność 4766 dzieci, czyli
10,5% ogółu uczniów klas 1-3. W
ławkach zasiadła połowa z nich.
Cztery szkoły pozostały zamknięte.

– Zrobiliśmy wszystko, by zapewnić bez-
pieczeństwo. Zakupiliśmy niezbędne środki
ochrony osobistej, przygotowaliśmy i wdro-
żyliśmy odpowiednie procedury. Warsza-
wiacy chcą jednak poczucia pełnego bezpie-
czeństwa, dlatego wraz z Unią Metropolii
Polskich apelowaliśmy o wprowadzenie obo-
wiązkowych testów genetycznych dla pra-
cowników placówek oświatowych – mówi
Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracowni-
kom szkół podstawowych i uczniom klas I-III,
stolica zakupiła ponad 51 tys. wielorazo-
wych i 45 tys. jednorazowych maseczek, po-
nad pół miliona par rękawiczek i ponad  9 tys.
przyłbic. Ponadto do placówek trafiło rów-
nież ponad 700 dodatkowych dozowników
i 44,6 tys. litrów płynu dezynfekującego. Pla-
cówki przed otwarciem zostały posprząta-
ne, usunięto z nich zbędne sprzęty, których
nie da się zdezynfekować. Miasto samo opra-
cowało również procedury oraz instrukcje,
nieuwzględnione w wytycznych rządu.

Do klas I-III w stolicy uczęszcza obecnie
ponad 45 tys. uczniów. Rodzice zadeklaro-
wali, że od poniedziałku, 25 maja zaledwie
10,5% z nich wróci do szkoły. Ostatecznie w
ławkach zasiadło 2382 uczniów, co oznacza
niespełna połowę zadeklarowanych przez
rodziców dzieci. Czterech placówek nie uda-
ło się uruchomić z powodu braku uczniów
– mimo wcześniejszych deklaracji rodziców.
Do szkół wróciło też 1675 nauczycieli i 2864
pracowników obsługi.

O formule zajęć - zgodnie z wytycznymi
MEN - decyduje dyrektor szkoły, w zależ-
ności od sytuacji w placówce. Od niego za-
leży czy będzie to kształcenie w formie sta-
cjonarnej, czy też z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość. Zajęcia,
wynikające z realizacji podstawy progra-
mowej w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
prowadzić będą nauczyciele edukacji wcze-

snoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-
-wychowawcze wychowawcy świetlic szkol-
nych i w miarę możliwości inni nauczyciele,
wskazani przez dyrektorów.

Miasto, tak jak wcześniej w przypadku
żłobków i przedszkoli, samo przygotowało
instrukcje i procedury w zakresie pracy szkół
podstawowych w czasie pandemii, uzupeł-
niając wytyczne GIS i MEN, żeby zapewnić
maksimum bezpieczeństwa uczniom, ro-
dzicom i personelowi.

Do klas I-III w szkołach podstawowych
nie mogą przychodzić uczniowie, jeśli w do-
mu jest osoba chora lub przebywająca na
kwarantannie. Dzieci nie zostaną przyjęte do
placówki, jeśli mają podwyższoną tempe-
raturę ciała (powyżej 37,5°C) lub pracownik
zaobserwuje u nich katar, kaszel, kichanie.
Przyprowadzają i odprowadzają je tylko
osoby zdrowe.

Na jednego ucznia przypada przynajmniej
4 mkw. powierzchni. W zajęciach, w stałej
sali, może brać udział 12 uczniów (maksy-
malnie 14) a każda grupa będzie miała jed-
nego, stałego nauczyciela. Przerwy w zaję-
ciach będą ogłaszane nie rzadziej niż co 45
minut i spędzane tylko pod nadzorem na-
uczyciela. Zajęcia będą zorganizowane tak,
aby grupy się ze sobą nie spotykały. Dzieci
będą przychodziły do szkoły w różnych go-
dzinach, wyznaczonych przez dyrektora.

Uczniowie będą siedzieli pojedynczo w
ławkach, w odległości przynajmniej 1,5 me-

tra od siebie. Nie mogą się wymieniać żad-
nymi przyborami szkolnymi. Sale będą wie-
trzone co godzinę.

W zajęciach w sali gimnastycznej i na bo-
isku szkolnym będą mogły brać udział tylko
dwie grupy uczniów, a po każdych zajęciach
sprzęt sportowy będzie myty lub dezynfeko-
wany. Będzie można wychodzić na świeże
powietrze – jednak tylko przy zachowaniu
zasad dystansu.

Nie będą organizowane żadne wyjścia
poza teren szkoły (np. do parku). Będą się
odbywały zajęcia świetlicowe (również w
innych salach).

Stołówki będą działały w trybie zmiano-
wym, a dzieci będą jadły posiłki w różnych
godzinach, podzielone na grupy. Dzieciom
w szkole będzie badana temperatura - dwa
razy w ciągu dnia. Uczniowie będą regular-
nie myli ręce, w łazienkach powieszono już
instrukcje jak to prawidłowo zrobić.

Osoby przyprowadzające i odprowadza-
jące dzieci będą musiały przestrzegać środ-
ków ostrożności - osłaniać usta i nos, de-
zynfekować ręce lub nosić rękawiczki jedno-
razowe. Rodzice będą mogli przebywać w
przestrzeni wspólnej - przy zachowaniu co
najmniej 2 m dystansu. Ponadto, czas poby-
tu będzie ograniczony do niezbędnego mi-
nimum – rodzice powinni jak najszybciej
przekazać lub odebrać dziecko, nie powin-
ni spacerować po placówce czy prowadzić
rozmów telefonicznych.

Szkoły otwarte – przyszło 5% dzieci

Zazwyczaj ruch w Miasteczku Ruchu Drogowego przy
ul. Sołtyka na Woli zaczyna się w kwietniu. W tym ro-
ku, z powodu koronawirusa, zimowa przerwa nieco się
przedłużyła. Ale właśnie wracamy, Miasteczko Ruchu
Drogowego znów będzie dostępne dla wszystkich.

Przypomnijmy – MRD powstało przy ulicy Sołtyka pod koniec
2014 roku. Jest największym w Polsce miejscem, gdzie odzwiercie-
dlono rzeczywiste warunki, jakie można spotkać na drogach: uli-
ce, skrzyżowania, przejazd ze szlabanami i inne elementy drogo-
wej infrastruktury. Wszystko po to, by w bezpiecznych warunkach
można było zapoznać się z sytuacjami, jakie mogą spotkać rowerzy-
stów. To doskonałe miejsce, by podszlifować swoje umiejętności, po-
ćwiczyć przed egzaminem na kartę rowerową albo po prostu bez-
piecznie pojeździć na rowerze.

„Sezon” w Miasteczku trwa od kwietnia do października. W ty-
godniu plac dostępny jest dla grup zorganizowanych, natomiast w
weekendy może z niego skorzystać każdy chętny. Do dyspozycji ro-
werzystów są  4 tysiące metrów kwadratowych placu manewrowe-
go, 750 metrów jezdni, przejazd kolejowy, pełne oznakowanie
(130 znaków drogowych!), trzy skrzyżowania (także z sygnaliza-
cją świetlną) i rondo. Na miejscu można też wypożyczyć rower i
kask. Przed skorzystaniem z Miasteczka Ruchu Drogowego trzeba
zapoznać się z jego regulaminem, trzeba też pamiętać o pewnych
obostrzeniach związanych z zagrożeniem epidemicznym.

Miasteczko powraca!
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Informujemy, że od 25 maja 2020 r. zor-
ganizowane są:

– zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możli-
wością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla
uczniów klas I-III szkół podstawowych. W zależ-
ności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecydu-
je, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej,
czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość; 

– dopuszcza się możliwość realizacji stażu
uczniowskiego przez uczniów klas programowo
najwyższych branżowych szkół I stopnia i uczniów
klas III techników pracodawców lub w indywidu-
alnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgo-
dy ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia
– po uzyskaniu zgody jego rodzica; 

– dopuszcza się możliwość realizacji praktyk
zawodowych przez uczniów szkół policealnych i
klas III techników u pracodawców lub w indywi-
dualnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu
zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego
ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;

– uczniom klasy VIII szkoły podstawowej oraz
uczniom szkół artystycznych realizujących kształ-
cenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w
klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie
VIII szkoły podstawowej, zapewnia się konsulta-
cje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia eduka-
cyjne, w szczególności z przedmiotów objętych eg-
zaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzysta-
nia z biblioteki szkolnej.

r e d .

Od 25 maja zapraszamy
ponownie do Kompleksu
Sportowego OSiR Mokotów
przy ul. Niegocińskiej 2A. 

Dla użytkowników udostęp-
niona została hala oraz boiska
zewnętrzne. W trakcie trwania
przerwy technologicznej prze-
prowadzana będzie dodatkowa
dezynfekcja pomieszczeń pod
kątem wirusów.

Z obiektów Kompleksu Spor-
towego można korzystać odpłat-
nie po podpisaniu umowy naj-
mu. Więcej informacji oraz re-
zerwacja obiektów: tel (22) 325-
46-02, rezerwacje@osirmoko-
tow.waw.pl. Cennik dostępny na
www.osirmokotow.waw.pl.

Multimedialna Biblioteka
dla Dzieci i Młodzieży nr
XXXI zaprasza na spotka-
nie autorskie on-line z
Marcinem Koziołem w
dniu 29 maja, o godz.
17.00.

Marcin Kozioł wraz z bohate-
rem serii książek o Wombacie
Maksymilianie zabierze nas w

fascynujący świat dalekich po-
dróży. Zapraszamy do udziału
w spotkaniu on-line z autorem
książki, która zdobyła Nagrodę
Magellana 2016 - nagrodę głów-
ną dla najlepszego przewodni-
ka dla dzieci (ogłoszona przez
„Magazyn Literacki Książki”,
„Kontynenty” i „Podróże” pod-

czas Warszawskich Targów
Książki w maju 2017).

Jeśli Wasze dzieci z ciekawo-
ścią przeglądają powieści przygo-
dowe lub interesują je wyprawy
do egzotycznych krajów, to nie
może Was zabraknąć. W książ-
kach o Wombacie Maksymilianie
fikcyjne wydarzenia rozgrywają
się na tle realistycznego świata,
dzięki czemu dzieci poznają kul-
turę, geografię i przyrodę praw-
dziwych zakątków świata.

Zapraszamy przed komputery
dzieci wraz z rodzicami. Będzie
można na żywo zadawać pyta-
nia i włączyć się do rozmowy!

Zapisy do udziału w spotkaniu
przyjmujemy drogą mailową
mbddim@bpmokotow.waw.pl. 

Liczba miejsc ograniczona.
Spotkanie odbędzie się na platfor-
mie, do której uczestnicy dostaną
link z hasłem dostępu (nie ma ko-
nieczności instalacji aplikacji).

wwwwww..mmbbddddiimm..ppll

Najmłodsze dzieci 
wracają do podstawówek

OSiR Mokotów wrócił do gry!

Spotkanie autorskie z Marcinem Koziołem
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W Dzień Matki wszystkie
mamy są zwykle obdaro-
wywane laurkami, kwia-
tami oraz różnego rodzaju
prezentami przez dzieci. 

Święto to ma na celu okazanie
matkom szacunku, miłości i po-
dziękowania za trud włożony w
wychowanie. Co na temat macie-
rzyństwa sądzi Urszula Brzeziń-
ska-Hołownia, która poza byciem
mamą jest też jedną z czterech ko-
biet w Polsce, które pilotują my-
śliwce bojowe i posiada do tego
stopień porucznika? Sprawdzamy.

– Z domu wyniosłam wzorzec
mamy pracującej. Mama nas wy-
chowywała, zajmowała się do-
mem, gotowała obiady i praco-
wała zawodowo. Była mamą ide-
alną, spełniała wszystkie warun-
ki, pracowała na dwa etaty: je-
den w pracy, a drugi w domu.
Dorastając, miałam wizję kobie-
ty na 300 procent, ale okazało
się, że nie jestem z żelaza i cza-
sami muszę odpuszczać. Prze-
żyłam baby bluesa. Nie spodzie-
wałam się, że mogę stracić kon-
trolę nad sobą i swoim zacho-
waniem. Na szczęście miałam
wsparcie mamy, teściowej, sio-
stry i Szymona – opowiada Ur-
szula Brzezińska-Hołownia.

– Po urodzeniu Mani, wróci-
łam do pracy po ośmiu miesią-
cach. Naprawdę da się pogo-
dzić latanie z macierzyństwem.
Oczywiście miałam dylemat,

bo wiedziałam, że jestem dla
Marysi wszystkim. Doszłam
wtedy do bardzo ważnego
wniosku: szczęśliwa mama to
szczęśliwe dziecko. I nic lep-

szego nie mogę dla niej zrobić,
jak tylko dawać jej przykład jak
być szczęśliwą kobietą – podsu-
mowuje i trudno się z tym nie
zgodzić.

Szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko!

Program ochrony roślin z udziałem treegatorów
sprawdził się i w tym roku zagości przy ponad 1000 ro-
ślin. Treegator to nie tylko zasilanie w wodę, ale także
zadbanie o właściwy rozwój systemu korzeniowego.
Gdy w 2018 roku treegatory po raz pierwszy pojawiły
się na ulicach Ursynowa,  worki z wytrzymałego two-
rzywa budziły ciekawość i jak się okazało, na stałe wpi-
sały w krajobraz stolicy. 

Powód, dla ktorego treegatory trafiły do Warszawy, jest prosty –
to coraz dłuższe okresy suszy i obniżenie wód gruntowych w wie-
lu miejscach. By drzewa, które nie są wiekowe, nie miały problemów
z zaopatrzeniem w wodę, stosuje się właśnie treegator. Jest to spe-
cjalny worek na wodę, która dozowana jest poniżej linii gleby.  Tre-
gatory zaprojektowane zostały pierwotnie w USA, by ułatwić  pie-
lęgnację roślin po ich wysadzeniu. Worek skraca czas podlewania
z kilku godzin do kilku minut. W przypadku opieki nad 20 drzewa-
mi inwestycja w worki nawadniające typu treegator zwróci się już
w ciągu 1,6 miesiąca. W przypadku większej liczby drzew okres
zwrotu jeszcze się skraca. 

Treegatory używane w Warszawie  mają pojemność ok 50 l, są
w nich małe otwory, którymi woda wycieka, wsiąkając wolno w gle-
bę, co zmniejsza straty przez wyparowanie. Woda w nim zgroma-
dzona sączy się ok 8h, dzięki temu może nawodnić drzewo dogłęb-
nie do korzeni. Takie podlewanie wystarcza na ok. 5-7 dni. Worki
łączą się ze sobą systemowo i w razie potrzeby można zmontować
wokół jednego drzewa ich wielokrotność. Tkanina worka ma sta-
bilizator promieniowania UV, aby wytrzymać nasłonecznienie na-
wet w upalne dni.

– Treegatory powoli uwalniają wodę do gruntu, co jest dużo lep-
szym rozwiązaniem w porównaniu ze standardowymi metodami
nawadniania. Drzewa lepiej korzystają z tej wody – wyjaśnia Ma-
riusz Burkacki z Zarządu Zieleni.

Pilotażowy program rozpoczął się w 2018 roku i zainstalowane
wówczas worki się sprawdziły. Co istotne, wodę do treegatora mo-
że wlać każdy – trafi ona bezpośrednio do korzeni rośliny. Takie roz-
wiązanie jest bardzo korzystne dla wzrostu i wzmocnienia systemu
korzeniowego drzewa, a co za tym idzie jego zwiększonej adapta-
cji i możliwości przeżycia suszy. Długość stosowania treegatorów
jest uzależniona od potrzeb – kondycji drzewa i jego lokalizacji. W
ten sposób możemy również podlewać starsze drzewa. W przypad-
ku młodych drzew można założyć, że podlewanie będzie prowadzo-
ne w treegatorach tak samo, jak to tradycyjne doglebowe przez trzy
lata po posadzeniu. 

Worki są usuwane na okres zimy. Wtedy są czyszczone, osusza-
ne i składowane w magazynie. Stołeczni urzędnicy zapowiadają, że
program nawadniania roślin przy użyciu treegatorów bedzie powra-
cał w kolejnych latach. P i o t r  C e l e j

F o t .  Z a r z ą d  z i e l e n i  m i a s t a  W a r s z a w y

1100 treegatorów 
znów zasili drzewa na 
Ursynowie i Wilanowie
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Z prof. Mohamedem Hazemem Kalaji’m o maseczce ochronnej

Polska nie chce...

MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO:: OOdd ppaarruu ttyyggoo-
ddnnii ggłłoośśnnoo oo oopprraaccoowwaanniiuu pprrzzeezz ppaannaa ii ppaańń-
sskkiieeggoo wwssppóółłpprraaccoowwnniikkaa zz  IInnssttyyttuuttuu TTeecchhnnoo-
llooggiicczznnoo-PPrrzzyyrrooddnniicczzeeggoo ddrr.. JJaacckkaa MMoojjsskkiiee-
ggoo mmaasseecczzkkii rroośślliinnnneejj cchhrroonniiąącceejj pprrzzeedd wwiirruu-
ssaammii ggrryyppyy ii mmooggąącceejj eewweennttuuaallnniiee ppoowwssttrrzzyy-
mmaaćć kkoorroonnaawwiirruussaa......  DDoommyyśśllaamm ssiięę,, żżee rrzząądd
ppoollsskkii jjuużż ssiięę mmooccnnoo zzaaiinntteerreessoowwaałł wwyykkoo-
rrzzyyssttaanniieemm wwaasszzyycchh bbaaddaańń......

PPrrooff.. MMoohhaammeedd HHaazzeemm KKaallaajjii:: Niestety, z
przykrością informuję, że jak dotychczas,
nie ma zainteresowania ze strony rządowej.
Moje apele do władz kraju nie przyniosły
żadnej reakcji. Trochę to rozumiem, bo ma-
my gorący okres. Z jednej strony pandemia
koronawirusa, z drugiej wybory prezyden-
ta kraju, więc władze mają się czym zajmo-
wać. Tylko że my chcemy zaoferować coś, co
jest sprawą ważną i pilną dla całego narodu.
Zależy nam na tym, by nasz wynalazek zo-
stał zarejestrowany jako produkt polski i stał
się towarem eksportowym, na którym pań-
stwo będzie zarabiać. Ale skoro wciąż nie ma
reakcji ze strony państwa, to my zmuszeni je-
steśmy do dalszego własnego sponsorowa-
nia naszych badań oraz poszukiwania pry-
watnych partnerów i tacy już zaczynają się
zgłaszać. Na razie część naszego patentu
została zarejestrowana w Japonii, a prze-
cież byłoby dużo lepiej, gdyby wyniki ba-
dań zostały wsparte i wykorzystane przez
państwo polskie. Rząd ma w porównaniu z
podmiotami prywatnymi dużo większe,
praktycznie nieograniczone możliwości,
stąd liczymy na państwowego inwestora.
Nie byłaby to bowiem sytuacja zręczna, gdy-
by w finalnym efekcie Polska musiała ku-
pować zaprojektowany przez nas produkt od
firmy zagranicznej, która w nasz pomysł za-
inwestuje. A wygląda na to, że tym produk-
tem może być zainteresowany cały świat. 

ŻŻeebbyy wwyyjjaaśśnniićć cczzyytteellnniikkoomm,, ddllaacczzeeggoo wwrraazz
zzee sswwooiimm bbyyłłeemm ddookkttoorraanntteemm JJaacckkiieemm MMoojj-
sskkiimm ((oobbeeccnniiee ddookkttoorreemm)) nnaaggłłoośśnniiłł ppaann pprroo-
bblleemm mmaasseecczzkkii,, ttrrzzeebbaa cchhyybbaa ppoowwiieeddzziieećć,, żżee ––
jjaakk wwyynniikkaa zz ppaańńsskkiieeggoo ccuurrrriiccuulluumm vviittaaee –– pprroo-
wwaaddzzii ppaann oodd ddaawwnnaa  bbaaddaanniiaa  ww zzaakkrreessiiee fflluu-
oorreesscceennccjjii cchhlloorrooffiilluu oorraazz ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa aappaa-
rraattuu ffoottoossyynntteettyycczznneeggoo ww cceelluu mmoonniittoorroowwaanniiaa
ssttaannuu ffiizzjjoollooggiicczznneeggoo rroośślliinn ii śśrrooddoowwiisskkaa ......

Tylko że na obecnym etapie badań mu-
simy stworzyć większe laboratorium, w

którym obok nas znaleźliby się wirusolodzy
fizycy, specjaliści od technologii maseczek,
mikrobiologii, botaniki. Chodzi o badanie
roślin, które mają zdolność zatrzymywa-
nia wirusa i śledzenia co się z nim dalej
dzieje. Jednakże my mamy bardzo ogra-
niczone pole działania. O ile mi wiadomo,
na razie bowiem pieniądze rządowe bez
konkursu dostały laboratoria w Łodzi,
Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Pracuje się
nad lokalnym wynalezieniem antywiruso-
wej szczepionki, analizuje substancje che-
miczne, które by wirusa hamowały i dąży
do stworzenia testu, służącego jego wy-
krywaniu. Gdy się ze wspomnianymi la-
boratoriami skontaktowałem, okazało się,
że pracują na materiale genetycznym. Wo-
bec tego zwróciłem się Państwowego Zakła-
du Higieny, ale powiedzieli mi, że nie ma-
ją dla mnie czasu. Tymczasem ja muszę
zbadać kwestię przepuszczalności fizycznej
na izolowanego aktywnego lub nieaktyw-
nego koronawirusa. Nie jestem specjalistą
od wirusów i zajmuję się tylko roślinami.
Całe szczęście, że w badaniach, jakie pro-
wadziliśmy wcześniej z doktorem Mojskim,
pomógł nam japoński bardzo doświadczo-
ny wirusolog profesor Seiya Sato. On już od
ponad 40 lat pracuje nad wirusem grypy,
więc gdy w trakcie naszej współpracy na ta-
pecie pojawił się nagle koronawirus Co-
vid-19, tośmy się automatycznie i nim za-
interesowali. Gdy z kolei okazało się, że i w
Polsce, i w innych krajach brakuje właści-
wych (biologicznych) maseczek, zaczęli-
śmy pracować nad takim ich modelem, któ-
ry chroniłby przez tą zarazą. 

OO iillee wwiieemm,, zzaapprroojjeekkttoowwaannaa pprrzzeezz ppaannóóww
mmaasseecczzkkaa mmaa dduużżoo sszzeerrsszzee zzaassttoossoowwaanniiee......

Oczywiście, chodzi przede wszystkim o
ogólną higienę zarówno na dworze, jak i w
pomieszczeniach. Są rośliny, które potrafią
zatrzymać zanieczyszczenia powietrza,
zwłaszcza w centrum miast. Dr Jacek Moj-
ski napisał pod moim kierunkiem pracę dok-
torską (obrona w 2018) dotyczącą wyko-
rzystania takich roślin na tzw. ścianach zie-
lonych w warunkach miejskich, tam, gdzie
zbiera się dużo ludzi.

DDoommyyśśllaamm ssiięę,, żżee pprrooff.. SSaattoo uuddzziieellaa wwaamm
ww bbaaddaanniiaacchh wwaallnneejj ppoommooccyy......

Tak jest właśnie. On był swego czasu dy-
rektorem generalnym firmy biotechnolo-
gicznej i jeszcze w latach 70-tych ubiegłego
wieku opracował jako pierwszy na świecie
test szybkiego wykrywania wirusa grypy.
Nic dziwnego więc, że z jego pomocą prowa-
dzimy obecnie w Japonii badania w związ-
ku z potrzebą sporządzenia maseczek po-
wstrzymujących koronawirusa.  W ubiegłym
roku udało się powstrzymać wirusa grypy
poprzez filtr roślinny, więc skoro koronawi-
rus ma podobny wymiar, wierzymy, że i ta
odmiana zostanie z naszą wspólną pomocą
powstrzymana. 

II ttuu ppoojjaawwiiaa ssiięę pprroobblleemm zzaarreejjeessttrroowwaanniiaa
wwyynnaallaazzkkuu......

Wszyscy uważają, że popełniamy błąd,
bo zawsze się ogłasza wynalazek, mając już
nań patent. Naszym zdaniem jednak chodzi
o temat, który jest obecnie ważny, a może
nawet najważniejszy dla całego świata. Na
razie bronimy się przez zarażeniem koro-
nawirusem poprzez unikanie kontaktów
międzyludzkich, przyjmowanie pewnych
szczepionek lub łykanie tabletek. My nato-
miast proponujemy sposób całkowicie natu-
ralny, bo czymś takim jest właśnie masecz-
ka roślinna. Proszę zwrócić uwagę, że w
skali około 7 milliardów ludzi mieszkają-
cych obecnie na obu półkulach zużyto już w
mojej pobieżnej ocenie przynajmniej półto-
ra miliarda sztucznych maseczek, które są po
wykorzystaniu wyrzucane na śmietnik. A
więc stanowią kolejny przyczynek do de-
gradacji środowiska naturalnego, bo cho-
dzi o coś, co się będzie rozkładać może przez
kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat. W tej sy-
tuacji ja osobiście proponuję, by nie zaopa-
trywać się w panice w takie maseczki, tylko
skorzystać z naszej oferty (jak nasza ma-
seczka będzie kompletnie testowana i uzna-
na przez odpowiednie inspektoraty). War-
to niejako powrócić do natury i posługiwać
się maseczkami całkowicie biodegradowal-
nymi. Gdy wyrzucamy te sztuczne, nie zasta-
nawiamy się nad tym, co będzie dalej się
działo. Tymczasem koronawirus znajduje
nowe miejsca swojego rozwoju. W Szwecji
znaleziono go nawet w oczyszczalni ście-
ków. Aż strach pomyśleć, co nas czeka, sko-
ro przewiduje się, że zwalczanie koronawi-
rusa potrwa dobre dwa lata. Ile w tym cza-
sie sztucznych maseczek znajdzie się na
śmietniku i jakie skutki to wywoła? O tym
trzeba myśleć już teraz.

CCzzyyllii zzddeeccyyddoowwaanniiee ppoolleeccaa ppaann mmaasseecczz-
kkii rroośślliinnnnee......

Oczywiście. W maseczce z roślin przy-
jemnie oddychać, ma ona miły zapach. Gdy
się ją nosi, powoduje minimalne zaparowa-
nia okularów. Rośliny „kochają” dwutlenek
węgla i w tych warunkach go od nas dosta-
ją. Nadto przezroczysta część maseczki
umożliwia kontynuację procesu fotosynte-
zy. Roślina nawet w formie maseczki nadal
funkcjonuje. A na koniec powiem, że jak już
będziemy mieli międzynarodowy patent, to
powiemy, które rośliny zostały w naszych
maseczkach wykorzystane i jakie są mecha-
nizmy działania przeciw wirusom. 

PPaanniiee pprrooffeessoorrzzee,, wwiieellkkiiee ddzziięękkii zzaa wwyy-
wwiiaadd.. RRzząądd wwyyddaałł ssppoorroo ppiieenniięęddzzyy nnaa sspprroo-
wwaaddzzeenniiee zz CChhiinn dduużżeejj ppaarrttiiii nniieemmaajjąąccyycchh
wwiiaarryyggooddnneeggoo aatteessttuu sszzttuucczznnyycchh mmaasseecczzeekk,,
zzaałłaaddoowwaannyycchh ddoo nnaajjwwiięękksszzeeggoo ssaammoolloottuu
nnaa śśwwiieecciiee.. JJeesstt nnaaddzziieejjaa,, żżee zzaa ppeewwiieenn cczzaass
rróówwnniiee wwiieellkkiimmii ssaammoolloottaammii bbęęddzziieemmyy wwaasszz
wwyynnaallaazzeekk eekkssppoorrttoowwaaćć.. 

PPrrooff.. ddrr hhaabb.. MMoohhaammeedd HHaazzeemm KKaallaajjii,, biolog, pracownik Instytutu Technologiczno-Prz-
yrodniczego w Raszynie; od wielu lat także naukowiec SGGW w Warszawie. Ekspert od pro-
cesu fotosyntezy. W 1985 stypendysta doktorancki w ramach bilateralnej umowy pomiędzy
rządem syryjskim i polskim. W 1993 otrzymał wyróżnienie Rady Wydziału Rolniczego
SGGW za pracę doktorską. Jego habilitacja (2013 r.) również była wyróżniona. W 2009 na-
grodzony przez rektora SGGW za pierwszy i jedyny w języku polskim podręcznik dotyczą-
cy fluorescencji chlorofilu. Ma za sobą m. in. pobyty na uniwersytetach w Genewie i Bernie,
współpracę z ICARDA (International Center for Agricultural Research in Dry Areas) w Alep-
po (Syria) oraz wykłady w Chińskiej Akademii Nauk. Od ponad 15 lat jest ekspertem róż-
nych programów naukowych UE. Obecnie, zajmuje się mową roślin (ang. Plant Talk),
sztuczną inteligencją (ang. Artificial Inteligence) oraz uczeniem maszynowym (ang. Machi-
ne Learning). Jest redaktorem kilku międzynarodowych czasopism naukowych.

PPrrooffeessoorr SSeeiiyyaa SSaattoo..

Warszawa od kilku tygodni apelowała o urealnienie
obostrzeń, dotyczących komunikacji miejskiej. Częścio-
we zniesienie ograniczeń oznacza, że metrem, autobu-
sem, SKM-ką czy tramwajem może podróżować tyle
osób, ile wynosi 30 procent wszystkich miejsc w pojeź-
dzie – siedzących i stojących.

W ramach trzeciego etapu znoszenia ograniczeń, wynikających
z epidemii koronawirusa, rząd umożliwił zwiększenie liczby pasa-
żerów w pojazdach komunikacji miejskiej. Warszawa apelowała o
urealnienie przepisów od kilku tygodni. Wskutek ponownego
otwarcia galerii handlowych czy parków zapotrzebowanie na ko-
munikację miejską znacznie wzrosło.

Obowiązujące do tej pory zasady mówiły o możliwości zapełnie-
nia pojazdów w liczbie odpowiadającej połowie miejsc siedzących.

Od minionej soboty w pojazdach Warszawskiego Transportu Pu-
blicznego może podróżować tyle osób, ile wynosi 30 proc. wszyst-
kich miejsc w pojeździe – siedzących i stojących. Połowa miejsc sie-
dzących musi pozostać wolna. Dzięki temu skala przepełnień zmniej-
szyła się z 4,6 do 0,2 proc. W dalszym ciągu Warszawa wykorzystu-
je 100 proc. dostępnego taboru. Nie zrezygnowano również z regu-
larnej dezynfekcji i wprowadzonych zasad bezpieczeństwa.

To bardzo ważna zmiana. Dla przykładu – jeżeli pojemność au-
tobusu 18-metrowego (czyli przegubowego) wynosi 150 pasażerów,
z czego 108 to miejsca stojące, a 42 siedzące, to dotychczas mak-
symalnie mogło z niego korzystać 21 pasażerów. Po zwiększeniu li-
mitu, do tego samego autobusu może wsiąść już 45 osób. Pociąg me-
tra zabierze ok. 450 pasażerów. Przy każdych drzwiach pojawiły się
też informacje z podaną maksymalną liczbą osób, jaka może podró-
żować tym konkretnym pojazdem.

Pamiętajmy, że nadal trzeba zakrywać usta i nos podczas przeby-
wania w miejscach publicznych, także w pojazdach Warszawskiego
Transportu Publicznego. Dla wspólnego bezpieczeństwa zachowuj-
my odpowiedni dystans od innych podróżnych, planujmy podróż tak,
aby była jak najkrótsza. Pierwsze drzwi pojazdów są zamknięte, a
przednia część jest oddzielona, aby zachować należyty odstęp od ka-
biny prowadzącego. Prowadzący pojazdy na przystankach (także „na
żądanie”) sami otwierają drzwi i nie trzeba naciskać guzika.

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie jest już do-
stępny dla odwiedzających. ZOO można zwiedzać w
godz. 9.00-18.00, a w weekendy i święta w godz. 9.00 –
19.00, jednak tylko w części plenerowej. Obowiązuje li-
mit do 3000 osób jednocześnie, a goście powinni zacho-
wać dystans.

Dzieci i dorośli z powrotem mogą zobaczyć zwierzęta, mieszka-
jące w Warszawskim ZOO. Zgodnie ze stopniowym łagodzeniem rzą-
dowych obostrzeń, Miejski Ogród Zoologiczny powoli powraca od
20 maja do zwyczajnego funkcjonowania. W ramach I etapu odmra-
żania zoo, dla gości placówki dostępna będzie część parkowa oraz
punkty gastronomiczne, jednak tylko w tzw. ogródkach i na wynos.

Otwarte są dwa wejścia do zoo - jedno przy ul. Ratuszowej i dru-
gie na wysokości Mostu Gdańskiego. Przy każdym funkcjonuje
jedno okienko kasowe, dlatego zachęcamy gości do kupna biletów
bezgotówkowo lub przez internet - dostępne są na stronie interne-
towej oraz w aplikacji mobilnej mPay. Mieszkańcy i turyści mogą
też skorzystać z biletomatów dostępnych przy bramach wejściowych,
które są regularnie dezynfekowane. Ceny biletów zostały obniżo-
ne – do niedzieli, 31 maja są sprzedawane według taryfy zimowej.
Jeśli w danym momencie na terenie ogrodu będzie zbyt dużo osób,
kolejni goście będą musieli poczekać przed wejściem.

Zwiedzających obowiązują wszystkie zasady bezpiecznego zacho-
wania w miejscach publicznych - zakrywanie nosa i ust maseczką
ochronną lub elementami odzieży (z wyjątkami określonymi w
rządowych przepisach), zachowanie 2-metrowej odległości od in-
nych zwiedzających i osób z obsługi. Na jednej ławce również bę-
dzie mogła siedzieć tylko jedna osoba – wyjątkiem są osoby, miesz-
kające ze sobą. Dzieci i dorośli powinni też pamiętać o dezynfekcji
rąk przed wejściem do toalet, a także o zachowaniu zasad sanitar-
nych, np. nie należy dotykać szyb podglądowych i barierek.

W trosce o zdrowie personelu zoo, w ramach pierwszego etapu od-
mrażania ogrodu, pracownicy będą stopniowo przechodzić z syste-
mu rotacyjnego i zdalnego na tryb zwyczajny i będą mieli dostęp do
środków ochronnych, np. płynów do dezynfekcji czy rękawiczek. W
kolejnych etapach placówka powróci do prowadzenia edukacyjnych
zajęć dla najmłodszych, organizacji wydarzeń i plenerowych konkur-
sów. Obecnie gry, konkursy i ciekawostki o zwierzętach można śle-
dzić na Facebooku, na profilu Warszawskie ZOO i ZOO Edukacja. 

Nowe zasady w komunikacji

ZOO znów otwarte
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Bezśnieżna zima, prak-
tycznie będąca gładkim
przejściem pomiędzy jesie-
nią a przedwiośniem, sta-
ła się bardzo przykrą nie-
spodzianką dla całej przy-
rody, wysuszonej po lecie i
jesieni ze znikomą ilością
opadów. To przecież zimo-
we śniegi mają zaopatrzyć
ziemię w wodę, wystarcza-
jącą nawet na znaczną
część wiosny. 

R ównież wiele bezdo-
pływowych stawów i
jezior czerpie wodę z

opadów zimowych. Właśnie w
takiej sytuacji jest największe ur-
synowskie jezioro Zgorzała, dru-
gi (potencjalnie - gdy jest woda)
po Jeziorku Czerniakowskim
zbiornik naturalny w obrębie
Warszawy. 

Z gorzała jest ursynowską
perełką jako jezioro wy-
topiskowe o pochodze-

niu polodowcowym. Obecnie po-
wierzchnia zbiornika stanowi za-
ledwie 15% pierwotnej po-
wierzchni z okresu przedwojen-
nego, kiedy jezioro to było naj-
większym w Warszawie. Współ-
czesna misa jeziora obejmuje po-
wierzchnię około 17 ha, jednak z
powodu nadmiernego osuszenia
oraz stałego obniżania się wód
gruntowych, w okresie braku
opadów zasób wody redukuje się
do  dwóch oczek wodnych w po-
łudniowo-wschodniej części
dawnego obrysu zbiornika (nie-
gdyś najgłębszej). Natomiast w
części północno-zachodniej po-
zostałością są dwa  małe stawy,
łącznik pomiędzy nimi oraz tere-
ny podmokłe.  Jednak po wio-
sennych roztopach czy okresach
intensywnych opadów, teren wy-
pełnia się wodą, w pełni zasłu-
gując na nazwę jeziora. Należy
pamiętać, że pomimo najczęściej

stosunkowo niewielkiej  po-
wierzchni stawów, miejsce pier-
wotnej misy jeziora pełni ważną
rolę retencyjną, odbierając  wody
z wiosennych roztopów oraz in-
tensywnych opadów atmosfe-
rycznych. Obecną powierzchnię
jeziora szacuje się na 3 ha, jednak
jest ona bardzo zmienna. 

H istoria jeziora w latach
ostatnich była bardzo
dramatyczna. Po bez-

myślnym zasypywaniu  przed kil-
kunastu laty części jeziora gru-
zem i ziemią, skutkującym póź-
niej częstymi podtopieniami po-
bliskich terenów, w 2011 roku
podjęto prace rekultywacyjne je-
ziora, ukończone w 2014 roku.
Koszt rekultywacji wyniósł bli-
sko 8,3 mln zł. Pobliskie tereny
pokryły się zielenią, stopniowo
zaczęły wracać ptaki, których na-
liczono ponad 70 gatunków.  Pa-
smo szczęśliwych działań uzy-
skało swój szczyt w 2017 roku,
gdy z inicjatywy społeczniczek
Marzeny Zientary i Agnieszki
Klein z Zielonego Ursynowa zo-
stały przygotowane zwycięskie
projekty, finansowane z ówcze-
snego Budżetu Partycypacyjne-
go. Projekty te to: „Spacerkiem
wokół Jeziora Zgorzała”, „Park i
miejsce wypoczynku nad Jezio-
rem Zgorzała” oraz “Siłownia
przy Jeziorze Zgorzała”. Przez
jakiś czas wydawało się, że jezio-
ro zostanie uratowane. Po rekul-
tywacji  nabrało nowego blasku.
Wybudowano kilka pomostów,
na brzegu pojawiły się kosze, ław-
ki, nowe nasadzenia roślinne. 

Okolice jeziora  napraw-
dę wypiękniały. Ko-
rzystało i nadal korzy-

sta z powstałej infrastruktury
mnóstwo ludzi, przyjeżdżają
zwłaszcza w weekendy całe ro-
dziny z dziećmi, nawet z odle-
głych dzielnic Warszawy.  Jed-
nak jak wszystko, co jest wybu-
dowane, zarówno otoczenie je-
ziora, jak i sam zbiornik,  wyma-
ga pielęgnowania. W tej chwili
cały teren na obrzeżach jeziora,
gdzie ustawione są stanowiska
ze stołami plenerowymi, ławki
oraz posadzono drzewa – zaro-
śnięty jest   trawą. W ubiegłym
roku był mocno zaniedbany, tra-
wa i chwasty urosły po pas, ale

jesienią wszystko zostało upo-
rządkowane. Zresztą wysoka już
obecnie trawa pełni nawet po-
żyteczne funkcje, chroniąc tro-
chę grunt przed wysychaniem
w okresie suszy. Tym bardziej,
że już kilka drzew spośród ostat-
nich nasadzeń uschło. Jednak to
jeszcze pół biedy. Dramaty dzie-
ją się z samym jeziorem. Zgorza-
ła wysycha.

Z biornik południowy
wyschnięty jest obecnie
w ponad połowie po-

wierzchni, a reszta to nadal spo-
ra, ale praktycznie płytka kałuża,
kilkudziesięciocentymetrowej
głębokości. Miejsce, które jeszcze
rok temu było środkiem jeziora
odległym kilkadziesiąt metrów
od brzegu, obecnie jest piaszczy-
stą łachą, na której można oglą-
dać niegdysiejsze dno jeziora bez
ryzyka przemoczenia butów. Bli-
żej brzegu spękane, wysuszone
błoto zmieszane z piachem, two-
rzy dosyć niespotykaną u nas
scenerię.

Nie lepsza sytuacja jest
w przypadku zbiorni-
ka północnego. Część

od południowej strony grobli,
mająca zwykle ponad metrowy
poziom wody, wyschła prawie
całkowicie i jest zarośnięta trzci-
ną do poziomu drewnianego po-
mostu. Jeszcze niedawno po-
most ten był wykorzystywany
do cumowania kajaków. Dopie-

ro znacznie dalej, w jakby dołku,
pozostał kilkudziesięciometro-
wej średnicy staw i kanał bie-
gnący na północ w kierunku ka-
miennych ścianek, zanurzonych
w wodzie od strony ul. Kórnic-
kiej. Patrząc pobieżnie, po-
wierzchnia wody w tym akwenie
jest nadal spora. Jednak niepo-
koją dwa elementy. Jest bardzo
płytko, zaledwie 20 - 30 centy-
metrów. 

N ajbardziej niepokoi
niesamowicie rozwi-
nięta roślinność wod-

na i chyba, co gorsze, zarastanie
powierzchni wody żółtymi, ma-
zistymi glonami. W tej chwili za-
jęta jest ponad połowa po-
wierzchni wody. Jest chłodno,
noce i ranki są zimne, co nie
sprzyja roślinności wodnej. Jed-
nak gdy wkrótce się ociepli i
przyjdzie pora całkowicie bez-
deszczowa, może zacząć się dra-
mat, którego przedsmak odczu-
liśmy jesienią ubiegłego roku.
Brak deszczu to nie tylko niedo-
statek wody, ale również brak
możliwości jej napowietrzania
na potrzeby żyjących tam wod-
nych zwierząt, zwłaszcza ryb.
Glony i roślinność, szczególnie
obumarła sprzyjają powstawa-
niu przyduchy letniej, objawiają-
cej się brakiem w wodzie roz-
puszczonego tlenu i stanowią-
cej śmiertelne zagrożenie dla ca-
łego środowiska.

C o będzie dalej? Na su-
szę nie ma metody,
więc skomplikowana

hydrologia całej okolicy ma de-
cydujący wpływ na obraz sto-
sunków wodnych, również na
poziom wody w jeziorze. Stan
jeziora bardzo niepokoi zarów-
no władze dzielnicy, jak i miesz-
kańców całego – nie tylko Zielo-
nego – Ursynowa. Problem po-
lega na tym, że jezioro nie jest
majątkiem publicznym, lecz
własnością wspólnoty, co bar-
dzo ogranicza możliwości po-
mocy ze strony Urzędu Dzielni-
cy. Zwraca na tę sytuację na Fa-
cebooku Zielonego Ursynowa
internauta Michał: “Najwięk-
szym problemem jest brak woli
wspólnoty wodno-gruntowej,
by porozumieć się z dzielnicą”.
Poza tym, wobec braku dopły-
wów, dodatkową trudność stwa-
rza niefrasobliwość okolicznych
mieszkańców. Zwraca uwagę na
to internautka  Anna: “Jedna z
posesji obok stworzyła sobie
zbiornik, metr może półtora me-
tra poniżej poziomu Zgorzały.
Inna posesja natomiast ma zain-
stalowaną pompę głębinową i
wyciąga wodę do zraszacza, pię-
ęękny trawnik mają, aż zieleń
kłuje w oczy. Więc nic dziwnego,
że i to przyczynia sie do wysy-
chania. Straszne, widzieliśmy
wczoraj, przy okazji wieszania
budek lęgowych”. 

M oże jakieś rozwiąza-
nia by się znalazły,
na co zwraca uwa-

gę internauta Michał: “Kilka lat
temu jezioro wyschło tak (stro-
na północno-wschodnia), że za-
częło trawą zarastać. Moim zda-
niem, ono jest zbyt płytkie. W
trakcie rewitalizacji za mało je
pogłębiono. Z 1-1,5m i byłoby
idealnie. Oczywiście zależy, czy
się dało np. z uwagi na naru-
szenie warstw nieprzepuszczal-
nych itp.”. To wszystko skompli-
kowane problemy zarówno
właścicielskie, jak i inwestycyj-
ne. Na dziś chyba nie do rusze-
nia, choćby ze względu na trwa-
jącą epidemię i pustki w kasie
miasta. Jednak o tym jeziorze
trzeba pamiętać, gdyż jest ono
nie tylko przyrodniczą perełką
Ursynowa, ale pełni również
ważne funkcje ochronne. Zwra-
ca na to uwagę w swoim wpisie
fejsbukowym zastępca burmi-
strza Ursynowa Bartosz Domi-
niak: “... Warto przypomnieć,
że Jezioro Zgorzała to przede
wszystkim zbiornik retencyjny,
którego celem jest zabezpiecza-
nie okolicznych posesji przed
podtopieniami w trakcie nawal-
nych deszczy. I jezioro spełnia
ten cel. Dlatego Urząd Dzielni-
cy dwa razy w roku kosi wy-
brzeże zbiornika. Urząd opróż-
nia również kosze tam roz-
mieszczone oraz opiekuje się
placem zabaw (obecnie nie-
czynnym), siłownią plenerową
(nieczynną) i boiskiem (już
czynne zgodnie z wytycznymi). 

O czywiście, nie należy
lekceważyć wysycha-
nia tego jeziora, bo ta-

ka sytuacja miała miejsce i w
ubiegłym roku, i w tym może się
powtórzyć. Przyczyną nie są za-
niedbania władz dzielnicy, ale
zachowania ludzi na całym świe-
cie w ostatnich 150 latach. Ta
przyczyna to zmiany klimatycz-
ne. Albo wszyscy się za nie weź-
miemy, albo takich wysychają-
cych zbiorników będzie więcej”.
No, może nie szukajmy winnych
tylko gdzieś na całym świecie,
ale również w bliżej nas, tu i te-
raz. Łatwiej będzie znaleźć ja-
kieś racjonalne rozwiązanie. I
nie dajmy Zgorzale umrzeć.

Susza coraz bardziej daje o sobie znać, a ma być coraz gorzej...

Jezioro Zgorzała nadal wysycha
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Poprzedniej zimy, gdy
wchodziłem na stację me-
tra „Imielin”, poślizgną-
łem się na niesprzątnię-
tym śniegu na schodach
wejścia. Grube zimowe
ubranie uratowało mnie
od przykrych skutków
upadku na plecy. Jednak
łokieć, na którym się
oparłem, przez wiele dni
był jak bania. 

Piszę o przygodzie sprzed
przeszło roku, gdyż kilka dni te-
mu wybrałem się  na zwiedzenie
trzech nowych stacji drugiej war-
szawskiej linii podziemnej kolei
(Płocka, Młynów, Księcia Janu-
sza). Ładne, znakomicie oświe-
tlone, racjonalnie i praktycznie
zaprojektowane i zbudowane.
Podziwiałem,  ale prawdziwa
zawiść mną owładnęła, gdy obej-
rzałem wejścia do tych stacji.
Wszystkie osłonięte od deszczu
i śniegu. Szklane, lekkie kon-
strukcje – prawie niewidoczne.
Na ważniejszych kierunkach –
także schody ruchome. Każda
stacja wyposażona w windy.

Nasze, ursynowskie metro
budowane było na przełomie
epok; inne były możliwości fi-
nansowe, technologiczne i ma-
teriałowe. Byliśmy dumni, iż
pierwsza polska linia kolei pod-
ziemnej łączy „naszą” dzielni-
cę z centrum stolicy. To wów-
czas, tj. ćwierć wieku temu, był
autentyczny powód do dumy.
Gdy w rozmowie z jednym z
projektantów zapytałem go o
przyczynę niezadaszenia wejść
do metra, odpowiedział, że  nie
zrobiono tego ze względów
oszczędnościowych. Tak było
rzeczywiście. W 2014 r., gdy
kończyła się moja kadencja rad-
nego w Radzie Ursynowa, przy-
gotowałem wniosek do „fundu-
szu partycypacyjnego” w spra-
wie sfinansowania budowy za-
daszeń nad ursynowskimi wej-
ściami na stacje metra. Koledzy,
widząc moje pismo, stwierdzili,
że nie ma to sensu, gdyż w bu-
dżecie Ursynowa na kolejny rok
zapisane są odpowiednie kwo-
ty na ten cel.  Uwierzyłem. Mi-
nęło sześć lat, jak zadaszeń nie
było, tak nadal ich nie ma. 

Oczywiście, możemy nadal
cieszyć się z samego faktu istnie-
nia metra na Ursynowie,  ale nie
tylko ludzie się starzeją i to, co
było wspaniałe ćwierć wieku te-
mu, obecnie nie odpowiada
oczekiwanym standardom, któ-
re widzimy chociażby na całej
drugiej linii metra. Ostatnio  fir-

ma „Metro Warszawskie” Sp. z
o.o. przeprowadziła szerokie
prace modernizacyjne na pierw-
szej linii. Wprowadzono m.in.
nowy system sterowania ruchem
itd. Czy ta firma, także w ramach
działań modernizacyjnych, nie
powinna  doprowadzić wejść
najstarszych, a więc już 25-let-
nich stacji do wymogów i stan-
dardów obowiązujących w po-
zostałej części systemu kolei pod-
ziemnej?  Szacuję, że łączny
koszt takich prac byłby na po-
ziomie  wartości jednego wago-
nu podziemnej kolejki. Nie je-
steśmy gorsi od innych; też chcie-
libyśmy mieć wygodne i bez-
pieczne wejścia do metra.

Jestem przekonany, że już naj-
wyższy czas, aby zdopingować
samorząd Ursynowa do zaintere-
sowania się problemem i bar-
dziej energicznego zabiegania o
modernizację, o której mowa
wyżej.  Schody ruchome czy
windy, to być może zbyt wygóro-
wane marzenie [?], ale szklane
dachy nad schodami wiodący-
mi do najstarszych stacji metra –
moim zdaniem – to inwestycja,
nie przerastająca możliwości fi-
nansowych m.st. Warszawy, na-
wet w obecnych czasach. Inwe-
stycję można  przecież rozłożyć
na kilka lat, co nie nadwyrężyło-
by budżetu, a jednocześnie wy-
kazało mieszkańcom, że ich po-
trzeby dostrzegane są z wysoko-
ści stołecznego ratusza!

Dachy nad wejściami do metra

Czy my gorsi?

SSttaaccjjaa IImmiieelliinn - sscchhooddyy zziimmąą ssąą nniieebbeezzppiieecczznnee.. SSttaaccjjaa MMłłyynnóóww - zzaaddaasszzoonnee sscchhooddyy..
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Co dalej z pandemią koronawirusa?

COVID się „wypłaszcza”, ale nie odpuszcza

Okiem 
statystyka

Jedna za znanych prawd gło-
si, że liczby nie kłamią, a jeśli
ktoś kłamie, to tylko ludzie. Tak
również jest ze statystykami.
Traktowane jako zestawienia da-
nych i odpowiadających im wy-
kresów ze swoimi fluktuacjami,
są często trudno zrozumiałe dla
zwykłych śmiertelników. Dlate-
go też pokazując odpowiednie
cyfry, a zwłaszcza mówiąc tylko
o nich, można głosić różne tezy,
odpowiadające własnym umie-
jętnościom interpretacyjnym, a
niekiedy również potrzebom. 

Niewątpliwym faktem jest, że
początkowo gwałtowny  przyrost
zachorowań, trochę się uspoko-
ił. Ale czy to oznacza, że jest już
dobrze? Dla nikogo nie ulega
wątpliwości, że udało się rozcią-
gnąć w czasie wielkie przyrosty
zachorowań, którym by nie po-
dołała nasza służba zdrowia. Naj-
większe obostrzenia i ogranicze-
nia trwały raptem cztery dni, jed-
nak konieczność zamknięcia jed-
nostek edukacyjnych, ogranicze-
nia komunikacyjne i przejście na
quasi tele-pracę (z wydajnością i
efektywnością znacząco niższą
niż w trybie dotychczasowym),
nie mówiąc o relatywnie drob-
niejszych ograniczeniach, wyraź-
nie zaczęła oddziaływać na go-
spodarkę kraju. Przy okazji dało
się zauważyć, że śmiertelność w
Polsce jest stosunkowo niewielka,
a większość potwierdzonych za-
chorowań ma przebieg stosun-
kowo lekki. Stąd zapewne po-
mysł wybrania mniejszego zła i
stopniowe przywracanie dotych-
czasowych warunków egzysten-
cji, no i oczywiście pracy. 

Jednak w całej tej sytuacji
wskaźniki covidowe zachowują
się specyficznie. Patrząc na wy-
kresy dzienne i liczby zrealizo-
wanych testów oraz osób zaka-
żonych, utworzone w oparciu o
dane opublikowane przez Mini-
sterstwo Zdrowia, widać wyraź-
nie bardzo silny związek dodat-
ni pomiędzy liczbą testów i wy-
ników pozytywnych, czyli no-
wych zakażeń. Równocześnie
zwraca uwagę specyficzna cy-
kliczność minimów i maksimów
w maju. 

Najmniej nowych przypadków
zachorowań wykazano przed
dniami wolnymi od pracy – w so-
boty (początek długiego week-
endu), 9.V., 16.V. i 23.V. Z kolei
najmniejsze ilości wyzdrowień
wypadają w poniedziałki (w ma-
ju : 4, 11, 18 i 25). Oczywiście
nie wynika stąd, że wirus ataku-
je cyklicznie i w wybrane dni, ale
pokazuje, że to służba zdrowia
jest jednak podporządkowana
tygodniowym cyklom admini-
stracyjnym. Co stąd wynika? Że
na pokazywane wartości doty-
czące przebiegu COVID-19  trze-
ba patrzeć z pewnym dystansem.
Najistotniejszym problemem jest
fakt powiększania się liczby wy-
kazanych zachorowań w miarę
powiększania liczby zrobionych
testów. Wskazuje to, że nadal re-
alizuje się testów za mało, by
umożliwić ocenę prawdziwego
zasięgu epidemii w Polsce. 

Patrząc okiem 
ekspertów medycznych
Na niejasną sytuację obrazu

rozwoju epidemii w Polsce zwra-
cają uwagę specjaliści i eksperci
z pierwszej linii frontu walki z
wirusem SARS-CoV-2. 

Andrzej Sośnierz – były dyrek-
tor Śląskiej Regionalnej Kasy Cho-
rych i prezes Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, a obecnie poseł –
twierdzi, że tak naprawdę  liczby
zachorowań nie znamy. Podczas
rozmowy w TOK FM w dniu 20
maja Sośnierz  stwierdził, że
prawdziwa liczba zakażeń koro-
nawirusem w Polsce jest przed
nami ukryta. Przypadków jest
wielokrotnie więcej, niż wskazu-
ją liczby podawane w oficjalnych
statystykach – “co najmniej 100
tys. zakażonych, a nawet więcej”
. – Nie wiemy, na jakim etapie
epidemii jesteśmy. Krzywa zacho-
rowań została zniekształcona, bo
natknęliśmy się na barierę możli-
wości testowania i wykrywania
wszystkich zakażeń. Nadal nie
mamy wystarczająco wydolnej
struktury laboratoryjnej. W Pol-
sce powinno przeprowadzać się
dziennie około 80 tys. testów na
koronawirusa. Prawdziwa liczba
zakażeń jest przed nami ukryta.
To się okaże, jak w przyszłości bę-
dziemy przeprowadzali testy im-
munologiczne. W zbiorowo-

ściach, które się bada skrupulat-
nie, wykrywalność jest rzędu 15-
20 proc., tak jest w niektórych
populacjach górników. To poka-
zuje, jak naprawdę ten wirus się
rozsiał – mówił w TOK FM An-
drzej Sośnierz.

Z kolei dr Paweł Grzesiowski,
znany immunolog i specjalista
w dziedzinie profilaktyki zaka-

żeń uważa, że zmarłych z powo-
du COVID-19 jest w Polsce nawet
trzy razy więcej, niż wynika to z
oficjalnych danych. Podczas roz-
mowy w Faktach TVN dr Grze-
siowski wyliczył, że możemy
mieć około miliona zachorowań.
Większość wciąż pozostaje nie-
wykryta. 

Nie wyłapujemy bardzo dużej
liczby osób, które zmarły przed
wykonaniem testu lub też przed
śmiercią ktoś nie pomyślał o cho-
robie COVID-19. Dlatego wyda-
je się, że liczba zgonów jest co
najmniej trzykrotnie zaniżo-
na.To by znaczyło, że mamy w
rzeczywistości może około mi-
liona przypadków w Polsce – po-
wiedział dr Grzesiowski w Fak-
tach TVN.

Również prof. Krzysztof Si-
mon, dolnośląski konsultant wo-
jewódzki do spraw chorób za-
kaźnych,  krytycznie patrzy na
nadmierny optymizm dotyczący
uspokajania się epidemii w Pol-
sce. W rozmowie z dziennika-
rzem TVN24 zwrócił uwagę, że
z części restrykcji będzie można
zrezygnować, jeśli pojawi się
szczepionka przeciw COVID-19
lub skuteczne leczenie. Ani jed-
nego, ani drugiego jeszcze nie
mamy. Równocześnie dużym
problemem są chorzy bez obja-
wów. Gdy niedawno rozpoczęto

przesiewowo testować jedną
grupę zawodową – górników,
wyniki badań pokazały, że du-
ża część z nich jest zarażona ko-
ronawirusem, mimo że nie wy-
kazuje żadnych objawów.

– Te osoby bezobjawowe cały
czas się poruszają w środowi-
sku. Jest jeden plus: jak przeby-
ły zakażenie, to już nie przetrans-

mitują wirusa, jeśli wyzdrowie-
ją. Minus jest taki, że te osoby
wchodzą w coraz to nowe środo-
wiska. Jeśli zaczną wchodzić w
te wąskie środowiska, to tam na-
gle te ogniska wybuchają – tłu-
maczył profesor w rozmowie z
dziennikarzem TVN24. Według
prof. Simona, faktyczną liczbę
zakażonych wirusem SARS-
CoV-2 w Polsce poznamy dopie-
ro po przemnożeniu zdiagnozo-
wanych przypadków nawet
przez 5, co wskazuje na rząd 100
tysięcy zachorowań istniejących
obecnie, czyli liczbę, jaką wska-
zują inni eksperci. 

Co dalej 
z epidemią

Paradoksalnie, minister Szu-
mowski wyjaśnia, że obecnie
problemem jest kilka ognisk za-
chorowań, w tym największe na
Śląsku. – Jestem przekonany, że
na koniec przyszłego tygodnia
wszystkie województwa będą
odnotowywały tendencję spad-
kową w epidemii – mówił pod-
czas środowej konferencji pra-
sowej minister  Łukasz Szumow-
ski. – To nie oznacza końca epi-
demii. Mogą się pojawiać nowe
ogniska, dlatego ten dystans spo-
łeczny lub maseczka nadal bę-
dzie obowiązywać – doprecyzo-
wał minister. – Ogromna więk-

szość Polski ma tendencję spad-
kową w przebiegu epidemii. Ma-
my ogniska w kopalniach czy fa-
bryce, ale to są już ogniska za-
mknięte – wyjaśniał minister
Szumowski.

Podczas konferencji prasowej
w środę 27 maja premier Mate-
usz Morawiecki, przedstawiając
plan dalszego ograniczania ob-

ostrzeń, wyjaśniał: – To nie były
łatwe dni. Postawiliśmy sobie ja-
sne cele, łatwe do przedstawie-
nia, ale trudne do zrealizowa-
nia. Ten cel polegał na tym, żeby
nigdy nie brakło łóżek i respira-
torów. Udało się to zrealizować.
Nigdy nie musieliśmy dokony-
wać trudnych wyborów tak jak
Włosi czy Hiszpanie.  Zapano-
waliśmy nad pandemią w spo-
sób bardziej sprawny niż dużo
bogatsze kraje świata .Na po-
czątku pandemii wybraliśmy
metodę trudną.  Jesteśmy teraz
w innym położeniu. Polska służ-
ba zdrowia w krótkim czasie zo-
stała przygotowana na pande-
mię. Możemy w związku z tym
podejmować inne decyzje niż in-
ne kraje – mówił premier Mora-
wiecki. – Spłaszczenie krzywej
zachorowań cały czas trwa. Uda-
ło się nam uniknąć najgorszych
ciosów, które mogły na nas
spaść. Ten koronawirus będzie
z nami jednak nadal. Przy od-
powiedniej dyscyplinie będzie-
my mogli wrócić do normalności
gospodarczej szybko. Czerwiec i
lipiec będą miesiącami powro-
tu do normalności. Zachowajmy
jednak ostrożność. Walka wciąż
trwa, nie chcemy zapłacić kolej-
nymi zachorowaniami czy zgo-
nami – powiedział premier Ma-
teusz Morawiecki.

Zmiany wprowadzone 
przez rząd

W związku z oceną zmniej-
szenia zagrożeń, premier Mate-
usz Morawiecki przedstawił plan
ograniczenia obostrzeń związa-
nych z epidemią COVID-19. 

OOdd 3300 mmaajjaa::
- noszenie maseczek nie bę-

dzie obowiązkowe w przestrze-
niach otwartych. Nadal będzie
trzeba je nosić w przestrzeniach
zamkniętych, gdzie nie można
zachować odpowiedniego dy-
stansu. 

- zniesione będą limity osób
w sklepach, restauracjach, ko-
ściołach. Obowiązuje zasada
zachowania dystansu dwume-
trowego

- organizowane będą mogły
być koncerty plenerowe, ale do
150 osób. Obowiązuje na nich
zasłanianie ust i nosa oraz utrzy-
manie dystansu dwóch metrów

- będzie można organizować
zgromadzenia, ale do 150 osób
z zachowaniem dystansu spo-
łecznego

- restauracje i bary hotelowe
mogą być otwarte i serwować
na sali posiłki gościom. 

OOdd 66 cczzeerrwwccaa::
- w hotelach mogą zacząć

działać baseny, siłownie, kluby
fitness.

- wracają kina, teatry, opery,
balet oraz cyrki, ale decyzja o
ich otwarciu należy do właści-
cieli. Pojemność widowni ogra-
niczona jest do 50 proc. oraz
obowiązkowe będzie noszenie
maseczek

- otwarte ponownie będą siłow-
nie, kluby fitness, baseny, sale za-
baw i parki rozrywki. Obowiązy-
wać w nich będzie zasada zacho-
wania dystansu społecznego

- otwarte ponownie będą rów-
nież sauny, salony masażu i tatuażu

- możliwa będzie także organi-
zacja targów, wystaw i kongresów

- będzie można organizować
wesela do 150 gości. Weselnicy
nie muszą nosić maseczek.

Nadal zamknięte pozostają
dyskoteki i kluby, gdyż mogą one
stanowić ogniska zakażeń.

Równocześnie nadal należy
zasłaniać usta oraz nos w auto-
busach i tramwajach, w skle-
pach, w kinach i teatrach, w sa-
lonach masażu i tatuażu, w ko-
ściołach i w urzędach. Ust i no-
sa nie trzeba zasłaniać w pracy,
jeżeli pracodawca zapewni od-
powiednie odległości między
stanowiskami i spełni wymogi
sanitarne. Maseczek nie trze-
ba mieć w restauracji i barach,
ale dopiero po zajęciu miejsc
przy stoliku.

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Słowo „wypłaszcza” od  końcowych dni kwietnia jest
jednym z częściej pojawiających się określeń stanu epi-
demii w Polsce, wykorzystywanych przez przedstawi-
cieli władz.  Na przełomie kwietnia i maja dosyć gwał-
towny przyrost zachorowań na COVID-19 jakimś cu-
dem się zmniejszył, ukazując w nawet skłonność do
zmniejszania. Jednak w dni poprzedzające nieaktual-
ny już, pierwotny termin wyborów, głoszone ‘wypłasz-
czenie” zachorowań zaczęło stawać się znów jakby
mniej płaskie. 

Miasta protestują przeciw prze-
rzucaniu na samorządy odpo-
wiedzialności za realizację tar-
czy antykryzysowej, ponieważ
oczekują od rządu konkretnego
wsparcia i natychmiastowych
działań, polegających na dosto-
sowaniu przepisów prawa do
nadzwyczajnej sytuacji. 

Pismo w tej sprawie zostało skierowa-
ne przez Unię Metropolii Polskich i
Związek Powiatów Polskich do Prezesa
Rady Ministrów 20 maja br. Pismo to za-
wiera listę braków i niedociągnięć rzą-
du, które mają wpływ na tempo rozpa-
trywania wniosków.

Po wielokrotnych apelach i prośbach
m.st. Warszawy do administracji rzą-
dowej, aby zautomatyzować proces ob-
sługi wniosków, dopiero w tym tygo-
dniu otrzymaliśmy ze strony admini-
stracji rządowej to narzędzie, które zde-
cydowanie ułatwi i przyspieszy rozpa-
trywanie wniosków. Mieliśmy na uwa-

dze przede wszystkim wsparcie z art. 15
zzd (mikropożyczki) i art. 15 zzc (dofi-
nansowanie do działalności gospodar-
czej nie zatrudniającej pracowników) w
oparciu o systemy MRPiPS – pra-
ca.gov.pl i Syriusz oraz publiczne bazy
(KRS, CEIDG, REGON).

Dzięki jednemu narzędziu, o które
od początku kwietnia wnioskowały
Warszawa i UMP - zautomatyzowaniu
procesu obsługi wniosków – jednego
dnia rozpatrzyliśmy blisko 1500 wnio-
sków, dotyczących mikropożyczek w
ramach tarczy antykryzysowej. Gdyby-
śmy dysponowali tą możliwością wcze-
śniej, dziennie moglibyśmy już rozpa-
trywać ok. 3000-4000 wniosków.

Rzeczywistość wymaga wprowadze-
nia pilnych zmian, szczególnie w du-
żych miastach, w których liczba wnio-
skodawców jest największa. Sytuację
może poprawić decyzja o skierowaniu
do rozpatrywania wniosków dodatko-
wych pracowników. Oczekiwane przez

nas czasowe - na okres epidemii - zmia-
ny prawa w tym zakresie nie zostały
wprowadzone. Ustawa, przewidująca
takie rozwiązania (tzw. tarcza samo-
rządowa), wciąż jest procedowana. 

Obowiązujące przepisy nie przewi-
dują także możliwości przekazania za-
dań PUP do innych miejskich jedno-
stek organizacyjnych, które mogłyby

być dla nich wsparciem. Niestety, w
tym zakresie również nie otrzymali-
śmy żadnego wsparcia, a 150 pracow-
ników Urzędu m.st. Warszawy zostało
przeniesionych na podstawie KPA - pro-
cedury czasochłonnej, której zdecydo-
wanie można było uniknąć, gdyby tyl-
ko wprowadzono proponowany przez
samorząd zapis.

Najnowsze dane z Urzędów Pracy –
wypłaciliśmy już 63,5 mln zł ze 100 mln,
które przydzielił nam rząd w ramach
tarczy antykryzysowej. Do tej pory wpły-
nęło 117,5 tys. wniosków, rozpatrzyli-
śmy 14,1 tys. z nich (12 proc.). Jak widać
z powyższych danych, Warszawa radzi
sobie całkiem nieźle – mimo braku zmian
przepisów w kwestii delegowania pra-
cowników do wsparcia Urzędów Pracy i
mimo zwlekania z umożliwieniem pozy-
skiwania danych z Głównego Urzędu
Statystycznego. Ponad połowa przezna-
czonych przez rząd pieniędzy została
wypłacona przedsiębiorcom.

Dane przekazywane przez niektóre
media, jakoby Warszawa rozpatrzyła
tylko 8 proc. są nieprawdziwe. Podob-
nie jak nieprawdziwe są informacje, ja-
koby stolica otrzymała wsparcie w pro-
cesie rozpatrywania wniosków w ra-
mach tarczy. Wszystkie działania, by
usprawnić cały proces, podejmujemy –
jako samorząd – sami. R K

58 mln zł już u przedsiębiorców w ramach tarczy
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N ie tak dawno deklarowałem publicznie, że odwracam się plecami do
polityki, bo jak większość populacji brzydzę się grzebaniem w szam-
bie. Niestety, dziennikarzowi nie uda się uciec od polityki. Szaremu

człowiekowi tak, pismakowi nie, bo jest on dla społeczeństwa główną tubą in-
formacyjną, szczególnie „kiedy źle się dzieje w państwie duńskim”. Polityka od zarania dziejów
jest zajęciem brudnym, podszytym populizmem i oszustwem. Jej uprawianie brudzi ręce, ale
można je lekko zabrudzić, bądź upaprać się po łokcie. Wszystko zależy od stylu uprawiania po-
litycznego poletka. 

Model skandynawski, to wzorzec do naśladowania. Wykształcone tam przez wiele dekad i ści-
śle przestrzegane dobre obyczaje polityczne powodują, że społeczeństwo ma do władzy zaufanie.
Ministrowie jeżdżą do pracy rowerami lub środkami komunikacji publicznej, a najmniejsze nawet
wykroczenie oznacza dymisję. Kilka przykładów „błahych” powodów dymisji: Mona Sahlin, wice-
premier Szwecji, straciła stanowisko za opłacenie służbową kartą kredytową kupna batonika To-
blerone, pieluch i paczki papierosów. Angeles Bermudez – Svankvist, szefowa szwedzkiego urzę-
du pracy, podała się do dymisji, kiedy media ujawniły przekroczenie limitu opłat za jej służbową ko-
mórkę. Per Ditlev-Simonsen, burmistrz Oslo, dostał spadek i ulokował go w Szwajcarii. Musiał nie-
zwłocznie ustąpić ze stanowiska, bo oburzenie w kraju było powszechne. Christian Wulff, prezy-
dent Niemiec, pożegnał się ze stanowiskiem, gdy wyszło na jaw, że za jego pobyt w luksusowym ho-
telu zapłacił producent filmowy. Podobne przykłady dobrego obyczaju politycznego w krajach Za-
chodu można mnożyć.

W skaźnik demokracji tworzony przez prestiżowy brytyjski „The Economist” powstaje na
podstawie analizy 60 czynników, które dzielą się na pięć kategorii: proces wyborczy i
pluralizm, prawa obywatelskie, funkcjonowanie rządu, udział w życiu politycznym i kul-

tura polityczna. Badacze zbierają dane z 167 krajów, z których zaledwie 20 jest tzw. pełnymi demo-
kracjami. Wąskiej grupie państw o pełnej demokracji od lat przewodzą kraje skandynawskie,
przede wszystkim Norwegia. Według wydania z 2019 r. Norwegia zdobyła w sumie 9,87 pkt. w ska-
li od zera do dziesięciu. Na drugim miejscu umieszczono Islandię (9,58), a na trzecim Szwecję (9,39),
Nowa Zelandia zajmuje miejsce czwarte (9,26), tuż za nią plasuje się Finlandia, kolejny kraj skan-
dynawski (9,25). Index nie pozostawia żadnych wątpliwości: Skandynawowie ze swoją najdyna-
miczniej rozwijającą się gałęzią chrześcijaństwa, jaką jest protestantyzm, przodują w każdym ran-
kingu oceniającym stan demokracji. 

O dziwo, w pierwszej dziesiątce sklasyfikowano Urugwaj. Ten zaledwie czteromilionowy kraj jest
zieloną wyspą demokracji w Ameryce Łacińskiej. Podczas gdy w pozostałych krajach tego konty-
nentu kwitnie korupcja i nepotyzm Urugwaj jest wolny od tych patologii. Określany jest jako Szwaj-

caria Ameryki Południowej i nie
chodzi wyłącznie o dyskretne
usługi banków. To także zielona
wyspa laicyzmu na tym mocno
katolickim kontynencie. Były
prezydent kraju José Mujica za-
pytany, dlaczego nie wybrał się
do Rzymu na inaugurację papie-
ża Franciszka, bezpośredniego
sąsiada zza rzeki La Plata, od-

parł: „Nie widzę takiej potrzeby, to kosztowna wyprawa. Poza tym Urugwaj jest państwem laickim,
a ja szanuję papieża Franciszka jako przywódcę religijnego”. W tym kraju nie uprawia się kultu re-
ligijnego i kultu jednostki. 

Co zaś do kultu jednostki, uprawianego z powodzeniem w Polsce, bardzo ciekawy jest fragment
politycznego testamentu Fidela Castro, zmarłego w 2008 r. przywódcy kubańskiej rewolucji, któ-
ry niepodzielnie rządził wyspą przez prawie pół wieku. Ikona światowej rewolucji jest czczona na
Kubie, ale nie ma tam nawet skromnego pomnika. El Commandante zapowiedział bowiem, że po
jego śmierci ma zostać wprowadzony na Kubie “zakaz manifestowania wszelkich przejawów kul-
tu jednostki i nazywania imieniem Fidela Castro ulic, pomników, instytucji, parków, czy innych miejsc
publicznych”. To kamyk do ogródka rodzimych amatorów szpikowania pomnikami całego kraju.

W róćmy jednak do rankingu demokracji opublikowanego przez „The Economist”. Nie-
stety, próżno szukać w elitarnej dwudziestce Polski. Zakwalifikowano nas do grupy
„demokracji wadliwych”, obok Indonezji, Bułgarii, Panamy i Trinidadu - Tobago.

Wszystko wskazuje na to, że w wyniku chaosu wyborczego w państwie, coraz większego zamor-
dyzmu, braku poszanowania przez władzę prawa i konstytucji, zniszczenia Trybunału Konsty-
tucyjnego i Sądu Najwyższego, przejęcia kontroli nad publicznymi mediami, czy ograniczenia pra-
wa do zgromadzeń przy pomocy trików z koronawirusem spadniemy z 57 miejsca (6,62 pkt) jesz-
cze niżej, do grupy „systemów hybrydowych” (tak określa się częściowo zreformowany socjalizm,
np. Chiny Ludowe). 

W Parlamencie Europejskim mnożą się apele o odebranie Polsce środków. Powód? Systema-
tyczne odchodzenie od wartości unijnych. Szef komisji sprawiedliwości w PE Juan Fernando Lo-
pez Aguilar, który jest współautorem druzgocącego raportu o przestrzeganiu (a raczej nieprze-
strzeganiu) praworządności w Polsce, był wstrząśnięty po telekonferencji z wiceministrem spra-
wiedliwości Sebastianem Kaletą. Polityk podkreślił, że polski wiceminister nie tylko nie wyraził
woli przestrzegania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości w UE, ale mówił o obronie “narodowej
tożsamości” i “prymacie prawa krajowego nad unijnym”. Chłopak z liczącego 1400 dusz podla-
skiego sioła Siedliszcze, który liznął nieco wykształcenia na wyższej uczelni i poszedł robić ka-
rierę w polityce, zapomniał widać, że Polskę wiążą z UE stosowne umowy, w których zobowią-
zujemy się do przestrzegania unijnych wartości, także tych dotyczących praworządności. Agu-
ilar mówi wręcz: „Działania rządu PiS prowadzą w praktyce do swego rodzaju polexitu”. Także
wspomniany wyżej niezależny politycznie “The Economist” określa PiS jako partię nacjonalistycz-
ną, demolującą instytucje demokratyczne. 

K to nami obecnie rządzi? To pytanie na czasie w obliczu nieuchronnie zbliżających się pro-
testów społecznych na dużą skalę. PiS to z nazwy prawica realizująca lewicowy program
publicznego rozdawnictwa, czyli polityczna hybryda. Polska, w odróżnieniu od Zachodu,

nie posiada elit politycznych, które zostały wytrzebione przez Sowietów, Niemców i rodzimych ko-
munistów. Krajem rządzą nie elity, jak w innych cywilizowanych państwach, lecz ekipy reprezen-
tujące poszczególne partie polityczne o różnorakim zabarwieniu. Do władzy lgną prostacy, nieudacz-
nicy i oportuniści bez moralnych kręgosłupów gotowi spełniać każde życzenie partyjnego wodza.
Widzę coraz większy chaos, kłamstwo władzy, zamordyzm, deptanie prawa, złodziejstwo, oszustwo
i co najbardziej mnie pieni – charakterystyczne dla zdeklarowanych przestępców chodzenie „w za-
parte”. Ta haniebna, godna potępienia zasada nieprzyznawania się do niczego (mimo niezbitych
dowodów) stała się kanonem polskiej polityki ostatnich lat. Tak jest, kiedy państwu brakuje elit.  

Kluczem w działalności publicystycznej jest obiektywizm. Staram się więc przed napisaniem cze-
gokolwiek w gazecie patrzeć na rzecz z różnych ujęć i punktów widzenia oraz ważyć racje i słowa.
Jestem już na ostatniej prostej życia, przeżyłem komunę nie plamiąc się przynależnością do PZPR
i kapowaniem dla SB, co potwierdza IPN. Dlatego nie godzę się na kontynuację proponowanego
Polsce przez PiS programu zwanego „dobrą zmianą”, który polega przede wszystkim na usuwaniu
ze stanowisk ludzi „gorszego sortu” i zastępowaniu go BMW – biernymi, miernymi, ale wiernymi.
Nie ukrywam - moim kandydatem na prezydenta jest od dziś Rafał Trzaskowski, może facet niedo-
skonały, może popełniający błędy – jak każdy z nas – ale mający twarz, kręgosłup moralny i wize-
runek Polaka szyty na europejską miarę. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Polska – jako zaścianek...

„Polityka od zarania dziejów jest
zajęciem brudnym, podszytym
populizmem i oszustwem. Jej
uprawianie brudzi ręce, ale 
można je lekko zabrudzić, 
bądź upaprać się po łokcie”

K iedy przejeżdżałem przez amerykańskie miasta, na pierwszy rzut oka
wszystkie wydawały mi się podobne. Wielkie drapacze chmur budowa-
ne jako biurowce z dolnymi kondygnacjami przeznaczonymi na punk-

ty usługowe, sklepy, galerie etc. Tu i ówdzie strzelające wysoko w niebo kancia-
ste wieżowce poprzetykane były architekturą modernistyczną, czyli mniej więcej
przypominającą nasz pałac kultury. Chcąc być dokładnym, wypada powiedzieć, że to właśnie pa-
łace kultury wzorowane są na tamtejszych budowlach modernistycznych wznoszonych w USA. W
Ameryce nie brak architektury monumentalnej naśladującej styl klasyczny z tympanonami i kolum-
nami doryckimi, jońskimi, czy też korynckimi, z okazałymi portalami, fryzami, schodami niczym
w starożytnej Grecji. 

Muszę przyznać, że dla oglądającego miasta jedynie z zewnątrz mogą one wydawać się dość nud-
ne i monotonne, a w niektórych przypadkach zwyczajnie pretensjonalne, jak w przypadku okaza-
łych rezydencji z czasów kolonialnych. Ameryka zabudowana została eklektycznie. Wynika to z jej
historii i wpływów, jakie poszczególne społeczności wniosły do jej współczesnego wyglądu. Niezwy-
kle trudno w takim międzynarodowym miszmaszu zachować jakąkolwiek jednorodność urbanistycz-
ną. A jednak, w większości tamtejszych miast jest on widoczny. Co ciekawe, po jakimś czasie zaczą-
łem dostrzegać w tym wszystkim jakiś sens. Odkrywałem specyficzną urodę poszczególnych miejsc,

ale też jakiś przemyślany ład urba-
nistyczny całych miast i miasteczek.
Po części wynika on z obowiązują-
cych przepisów dotyczących pla-
nów zabudowy, z wysokich cen
gruntów, z zagęszczenia w tzw. do-
wntowns (śródmieściach), a po czę-
ści z faktu, że Amerykanie są ludź-
mi praktycznymi. Lubią i cenią sobie

wygodę i duże przestrzenie. Jeśli jest mało miejsca pod zabudowę i jest ono drogie, to trzeba piąć
się w górę. Nawet tzw. mała architektura też musi być przede wszystkim wygodna. Wygodne i funk-
cjonalne muszą być ławki w parkach, wszelkie wiaty, zadaszenia, mosty, ulice, drogi i ich oznako-
wania oraz cała infrastruktura. Wygodne, dostosowane do potrzeb muszą być chodniki, ścieżki ro-
werowe, parkingi, bo tego właśnie chcą Amerykanie. 

Jak większość przybyszów z Europy, z pewną wyższością traktowałem amerykańskie tradycje ar-
chitektoniczne, ale wiem że to błędne myślenie i krzywdzące dla mieszkańców Nowego Świata. Z
jednej strony wcale nie jest on nowy, a tradycje budowniczych za oceanem też nie są takie krótkie.
Sięgają daleko przed zjednoczeniem poszczególnych stanów w jeden organizm państwowy. Wie-
le obiektów pochodzi sprzed kilkuset lat, a to nawet w naszej starej Europie robi wrażenie. W do-
datku Amerykanie, w przeciwieństwie  mieszkańców Starego Kontynentu, nie mieli na swoim te-
rytorium zbyt wielu wojen, mogących zniszczyć ich zabytki architektoniczne. To między innymi dla-
tego nikogo w USA nie dziwi istnienie budynku z XVI wieku, czy całego miasta założonego przez
Hiszpanów – St. Augustine na Florydzie, w hrabstwie St. Johns. Dla porównania, pałac w Wilano-
wie, który jest jednym z najcenniejszych zabytków Warszawy i całego kraju został wybudowany o
ponad sto lat później, więc nie ma co zadzierać nosa. 

Właściwie, jest jeden główny powód mojego rozpisywania się na temat miast amerykańskich. War-
to byłoby zastosować niektóre zasady urbanistyczne zza oceanu również u nas. Mamy w wpraw-
dzie miasta tworzone niemal od zera według określonego założenia, czego przykładem jest Zamość
założony w XVI wieku przez magnata Jan Zamoyskiego. Misję zaprojektowania go powierzył wło-
skiemu architektowi Bernardo Morando. 

Przykładem bardziej współczesnym jest liczące sobie około 10 tys. mieszkańców Miasteczko Wi-
lanów, którego budowę rozpoczęła firma Prokom Investments przed około 20 laty według założe-
nia urbanistycznego Guy C. Perryego - architekta, urbanisty francusko-amerykańskiego pochodze-
nia i jego biura Investment Environments. Pierwotnie projekt obejmował budowę 169 hektarowe-
go osiedla. Wciąż trwa jego rozbudowa na przyległych terenach, a co za tym idzie infrastruktura
nie nadąża za potrzebami mieszkańców.

W przeciwieństwie do projektu Zamościa, uwzględniającego potrzeby fundatora i mieszkańców,
nasze współczesne osiedla nie zawsze dostosowane są do potrzeb tych ostatnich. Najpierw budu-
je się mieszkania, a potem zgodnie z zasadą - jakoś to będzie całą resztę. 

Wracając do wyglądu samych miast i siedlisk - przydałoby się odrobinę więcej troski o funkcję,
ale też wygląd. Jedno powinno wynikać z drugiego. A może na odwrót…

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Więcej troski o funkcję i wygląd

„Jak większość przybyszów 
z Europy, z pewną wyższością
traktowałem amerykańskie
tradycje architektoniczne, ale
wiem, że to błędne myślenie”

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))

LIST ZE SZPITALNEJ SALI

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Nie było wiersza tydzień temu.
Przyjaciół zmartwił taki fakt:

- Coś ci się stało? Tylko nie mów,
Że nagle ci tematów brak.

O, nie! Tematów jest zbyt wiele.
- Czyżby cenzura? Jeszcze nie!
- To co? – pytają przyjaciele.

Brak weny czy już całkiem źle?

A ja… trafiłem do szpitala!
Koronowirus? Ależ skąd!

Po prostu serce mi nawala,
Gdy słucham co wyprawia rząd.

Kardiolog stwierdził migotanie,
I kilku mi udzielił rad:

Weź, drogi panie, na wstrzymanie,
Choćby się walił cały świat.

Cóż! Żadne serce nie wytrzyma
Takiej obłudy, kłamstw i blag.
Sorry, lecz taki mamy klimat,

Musiał mnie w końcu trafić szlag.

Zło prześladuje mnie jak zmora,
Każdy news brzmi jak kiepski żart,
Wkurza matactwo przy wyborach,

I druk milionów zbędnych kart.

W rządzie przekręty na całego,
Skoki na kasę z wszystkich stron,

W kurii zabawa w chowanego,
Na bis - radiowej Trójki zgon.

Nikt w kłamstwach władzy nie dorówna,
Lecz nie krytykuj! Boże broń!

Konie w Janowie toną w gównach,
Każdy ma brodzić w nich jak koń.

Polska w ruinie tak wygląda!
Już dość! Wystarczy dobrych zmian!
Trudno nam będzie po tych rządach

Wyleczyć się z zadanych ran.

Na wszystko wódz położył łapę,
Kto nie popiera, ten jest zły.

W dodatku w mediach pewien raper
Dobił nas ostrym cieniem mgły.

Wybaczcie! To zbyt duża dawka.
Czy władza musi dawać w kość?
Taka nastrojów jest huśtawka,

Że człowiek ma wszystkiego dość.

Na szczęście wracam już do zdrowia,
Więc piszę do was kilka słów,

Czując, że wiatr odnowy powiał,
I chory kraj też będzie zdrów.

Kończąc, wyrazić chcę nadzieję,
I optymizmu nie chcę kryć,

Że wkrótce wszystko znormalnieje
I znów w tym kraju da się żyć.
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Bohater zbiorowej wy-
obraźni, pupil Hitlera,
mistrz świata, co toczył
przed wojną legendarne
pojedynki. Tak można na-
zwać Maxa Schmelinga,
niemieckiego pięściarza,
którego życiorys jednak
nie jest tak oczywisty. 

Max Schmeling  urodzony w
1905 roku, boksowanie zaczął
dość późno, bowiem w wieku 17
lat w barwach Kraftsportverein
Benrath.  Po dwóch latach prze-
szedł już na zawodowstwo. Jego
atutem była nokautująca siła w
pięściach.

Kolejne lata to pasmo sukce-
sów: 1926 – mistrzostwo Nie-
miec w wadze półciężkiej, 1927
– mistrzostwo Europy w wadze
półciężkiej, 1928 – mistrzostwo
Europy w wadze ciężkiej, 1930
– mistrzostwo świata wszech-
wag (pokonał w Nowym Jorku
Jacka Sharkeya). W ten sposób
został pierwszym supermi-
strzem Europy i idolem tysięcy
w Niemczech. 

Sam Schmeling lubił swoją
popularność. Wykorzystywał ją
do licznych romansów i bywa-
nia “na salonach” ówczesnej nie-
mieckiej elity. 

Wielkie boje 
z Louisem 

Boks w latach 30. był niezwy-
kle popularnym sportem. Zor-
ganizowanie walki pomiędzy
najlepszym zawodnikiem ze Sta-
nów Zjednoczonych, a czempio-
nem Europy cwydawało się tyl-
ko kwestią czasu. Naprzeciw
Schmelinga miał stanąć Joe Lo-
uis, czarnoskóry mistrz wagi
ciężkiej z USA. Walka była poje-
dynkiem mistrzów czarnej i bia-
łej rasy, co podkreślane było w
ówczesnych Niemczech przez
tamtejsze środki propagandy. 

Obie walki Louis vs Schme-
ling stoczono na Yankee Sta-
dium. Pierwsze starcie było nie-
zwykle zacięte, chociaż to
Schmeling zdobywał przewagę
dzięki dobremu stopowaniu le-
wą ręką zapędów Luisa. W 12.
rundzie posłał na deski Afroame-
rykanina i wygrał pojedynek.

Wcześniej wybrałem się do
Ameryki, by zobaczyć jak Louis
walczy z Paulino Uzcudunem –
mistrzem rodem z Hiszpanii –
wspominał Schmeling – Zauwa-
żyłem, że po uderzeniu opuszcza
lewą rękę, pozostawiając odkry-
tą lewą stronę głowy. Wiedzia-
łem, że mogę pokonać Louisa,

chociaż wszyscy śmiali się z nie-
dowierzaniem, gdy o tym wspo-
minałem. W czwartej rundzie
po moim prawym Joe pierwszy
raz w swojej karierze leżał na de-
skach, ale bardzo szybko się po-
zbierał. Miał wielkie serce do
walki i był dobrym puncherem.
W dwunastej rundzie ponownie
mocno trafiłem, co go oszołomi-
ło. Poprawiłem prawym, po
czym znów padł na deski, ale
tym razem już nie wstał. Po tej
walce przyszły honory i zaszczy-
ty od partii nazistowskiej.

– Jadłem kolację z Hitlerem –
mówił Schmeling. – Wcześniej
czterokrotnie mu odmawiałem,
ale komuś takiemu z wiadomych
przyczyn nie odmawiało się po
raz piąty. To jednak nie czyni
mnie nazistą. Jadłem również
kolację z Rooseveltem, co nie ro-
bi ze mnie automatycznie de-
mokraty – dodawał. 

Louis domagał się jednak re-
wanżu, do którego doszło w
1938 roku. Wielki rewanż wzbu-
dził jeszcze większe zaintereso-
wanie. Podczas pierwszej walki
na Yankee Stadium zasiadło 40
tysięcy widzów, za drugim ra-
zem było ich już 70 tysięcy. 

Gorączka walki była tak wiel-
ka, że w 1938 roku w Polsce po-
wstał wiersz warszawskiego po-
ety Władysława Szlengela na ten
temat, pod tytułem K.O.

Czarnemu Louisowi, człowie-
kowi, który pokonał niemiecką
teorię o wyższości rasy…

Czarna bryła – biała bryła,
masyw ciężkich twardych brył

Bryła w bryłę się wtopiła
prężąc twarde liny żył.

Milion oczu patrzy w pięście
Śledzi każdy mięśni splot

Jeden cios zapewni szczęście
W reflektorach błyszczy pot…
Rzężą głosy w mikrofonach…

„Czarny! Wrzaskiem 
ciżbę tucz!”

Sapie masa podniecona
Świat się zamknął 

w milion ócz…
Trzy minuty — jedna runda
Pięść wybuchła z mocą min

Cios i błysk i wrzask 
– sekunda!!!

– Białe ciało stulił ring…
Hej! Louisie! Pewno nie wiesz

Czym te ciosy dla nas są
Tyś brunatnym zadał w gniewie

W samo serce cios k.o.
Czarna bryła… czarny masyw
Złożył w pewnej sprawie głos.
W sprawie o niższości rasy…
Brawo Louis! Piękny cios!!!

Tym razem stawką nie była tyl-
ko “supremacja rasy”, ale także
oficjalny pas mistrza świata wagi
ciężkiej. Schmeling został znokau-
towany po zaledwie 124 sekun-
dach walki, zaś w tym czasie był
aż cztery razy na deskach. Dzięki
swojej wygranej Louis stał się jed-
nym z pierwszych bokserskich bo-
haterów wśród Afroamerykanów.
Z kolei Sccchmeling wypadł z
pierwszych stron niemieckich ga-
zet jako aryjski wojownik. 

– Myślę, że dobrze się stało –
mówił Schmeling już po wojnie.
– Zniknąłem z łamów prasy, nie
stałem się maskotką Hitlera.

Historia pojedynków Louis-
Schmeling ma zaskakujący finał.
Kiedy jego wielki przeciwnik Lo-
uis zmarł w nędzy w 1981 r.,
Schmeling, który wcześniej
wspomagał “Brown Bombera”,
zapłacił za jego pogrzeb. Tak za-
kończyła się historia wielkich po-
jedynków obu pięściarzy. Sam
Schmeling przyjaźń z Louisem
tak wspominał:

– Wcześniej wszystko kręciło
się wokół polityki, Hitlera, Ro-
osevelta oraz narodowej dumy.
Po wojnie zaproszono mnie do
Milwaukee, gdzie udało mi się
zdobyć adres Louisa w Chicago.
Pojechałem do niego, lecz nie
zastałem go w domu, gdyż aku-
rat grał w golfa. Poczekałem jed-
nak aż wróci, po czym odbyli-
śmy wspaniałą rozmowę. Oka-
zało się, że nie wierzył w te
wszystkie kłamstwa, które pisa-
no na mój temat. Zaprzyjaźnili-
śmy się i w skali wielu lat wielo-
krotnie się odwiedzaliśmy. Po
raz ostatni widzieliśmy się w Las
Vegas na jego benefisie zorgani-
zowanym przez Franka Sinatrę.
Powiedzieć, że go lubiłem, to

zbyt mało. Uwielbiałem go – mó-
wił niemiecki pięściarz. 

Antynazista 
czy konformista?

W mediach masowych często
można zobaczyć narrację przed-
stawiającą Schmelinga jako nie-
mieckie narzędzie propagandy.
To jednak nie jest do końca
prawda. W czasie wojny był jed-
nym z nielicznych niemieckich
sportowców światowej sławy
wcielonych do Luftwaffe za od-
mowę wstąpienia do NSDAP w
1935 roku. Partii naraził się rów-
nież swoim odmówieniem sa-
memu Hitlerowi, który pragnął
uczynić z Maxa swojego pupilka. 

Żoną Schmelinga była czeska
aktorka Anna Ondráková, zaś
menedżerem Amerykanin ży-
dowskiego pochodzenia – Joe
Jacobs (ojciec menedżera Mike
Tysona). W rozmowie z Hitle-
rem Schmeling odmówił porzu-
cenia tej dwójki. 

– W świecie boksu nie było po-
działów na protestantów, katoli-
ków, Żydów, czarnoskórych itp.
– opowiadał po wojnie Schme-
ling. – Nas interesowały tylko
pojedynki na pięści i nic poza
tym. Kamienna twarz Hitlera
wskazywała na to, że nie bardzo
mu się to podoba, ale próbowa-
łem go przekonać, że bardzo po-
trzebuję pana Jacobsa, dzięki
któremu tyle osiągnąłem w USA.

Prawdziwy hit dla biografów
i historyków czekał jednak aż do
1993 roku. Wtedy  w piśmie “Hi-
story Today” dwóch profesorów
Uniwersytetu Rhode Island – Ro-
bert Wiesbord i Norbert Hete-
rich – opublikowało artykuł, w
którym opisali, jak Schmeling
podczas pogromów Nocy Krysz-

tałowej w 1938 r. – już po walce
z Louisem – uratował życie
dwóm młodym Żydom, braciom
Wernerowi i Henrichowi Lewi-
nom. Bokser ukrył ich w swoim
apartamencie w hotelu Excel-
sior w Berlinie. Sam pięściarz
ukrywał ten fakt przez 50 lat.

– Teraz mogę już powiedzieć,
jak wielkim mistrzem był Max
Schmeling – mówił  po latach
Henri Lewin – jeden z dwóch ura-
towanych przez boksera chłop-
ców. – Począwszy od 9 listopada
1938 roku przez cztery dni ukry-
wał mnie i mojego brata w swo-
im hotelowym apartamencie w
Berlinie. Właśnie wtedy gesta-
powcy zaczęli oczyszczać ulice z
Żydów. Gdyby nas u niego zna-
leźli, zabiliby całą naszą trójkę.

Rzeczywistość Niemiec po No-
cy Kryształowej była jednak bru-
natna i w czasie II wojny świato-
wej Schmeling był jednym z nie-
licznych niemieckich sportowców
światowej sławy wcielonych do
Luftwaffe. Powodem miała być
odmowa wstąpienia do partii.
Pięściarz wylądował jako spado-
chroniarz na Krecie podczas Ope-
racji Merkury. Doznał tam po-
ważnego urazu kręgosłupa i kola-

na podczas lądowania. Zdaniem
historyków nie wyróżniała go
brawura i odwaga. Schmeling
szybko wrócił do kraju z kontuzją. 

Dziedzictwo 
pięściarza 

Ostatni zawodowy pojedynek
stoczył Max w 1948 roku, gdy
na punkty przegrał z Richardem
Vogtem. Ostateczny bilans walk
Schmelinga wygląda następują-
co: 56 zwycięstw, 10 porażek i 4
remisy. Pieniądze zarobione na
ringu Schmeling mądrze wydał:
aż do 90. roku życia pracował w
przedstawicielstwie Coca-Coli,
w które sam zainwestował. W
1992 roku został wprowadzony
do Międzynarodowej Galerii
Sław Boksu. Pięściarz zmarł w
2005, mając 99 lat, co daje mu
najdłuższy życiorys spośród mi-
strzów wagi ciężkiej. Powstały o
nim filmy, piosenki i jego imie-
niem nazwano największą w
Berlinie halę widowiskowo-spo-
rtową. Żyjąc w burzliwych cza-
sach, Schmeling potrafił lawiro-
wać między niechcianą sympatią
ze strony nazistów i moralnymi
imperatywami. 

P i o t r  C e l e j

Max Schmeling: bokserski pupil Hitlera, który ratował Żydów 

Mistrz uników nie tylko na ringu
FOTO WIKIPEDIA
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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

! 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,
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, 

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

!KKoonnssttaanncciinn,, okazja, dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 890 tys. zł, 601 720 840

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

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, dom 
320 m2, po remoncie, działka
420m2, 601 720 840

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

! SSuuppeerrddoomm,, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. 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 

!MMookkoottóóww, 116 m2,
superlokalizacja, prestiżowy
apartament do wynajęcia, garaż,
ochrona, 601 720 840 

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

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

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

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

HHYYDDRRAAUULLIIKK, 602 651 211

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE,, 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 NUMEREM
509 586 627 
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Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje LLiiddiiaa RRoossłłoonn
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,

7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 2 5  
w Nowej Woli 7 5 6 - 7 3 - 1 0
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe    9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4

Ważne telefony

PODZIĘKOWANIE
Sz. P. P. Jarosław Rosłoń, dyr. naczelny, 

Witold Pikto-Pietkiewicz, z-ca dyr. ds. lecznictwa, 
Międzyleski Szpital Specjalistyczny

Pragnę serdecznie podziękować całemu
personelowi medycznemu i pomocniczemu

Oddziału Kardiologicznego Szpitala 
Specjalistycznego w Międzylesiu, za 

wzorową organizację placówki, stworzenie
optymalnych warunków do przebiegu 

leczenia i przeprowadzenia badań, troskliwą
opiekę, serdeczną atmosferę i życzliwy 

stosunek do pacjenta podczas mojego pobytu
na oddziale, a w szczególności lekarzom 

prowadzącym, pani doktor Ewie Piaseckiej 
i Annie Zbytniewskiej.

WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii

28 maja 1942 roku w Le-
sie Sękocińskim, koło
Magdalenki, stracono 224
więźniów Pawiaka. W naj-
bliższy czwartek obchodzi-
my rocznicę tego tragicz-
nego wydarzenia. Jak co
roku Muzeum Więzienia
Pawiak, oddział Muzeum
Niepodległości w Warsza-
wie złoży hołd pomordo-
wanym.

Uroczystość mająca uczcić po-
mordowanych poprzez symbo-
liczne złożenie kwiatów i zapale-
nie zniczy odbędzie o godzinie
12.00 pod Pomnikiem Drzewa
Pawiackiego. O godzinie 15.00,
w kościele św. Marii Magdaleny
w Magdalence, rozpocznie się
msza święta, którą Muzeum Nie-
podległości będzie transmitować
online na swoim Facebooku. 

26 maja 1942 r. dwaj oficero-
wie Sicherheitsdienst dokonali
oględzin terenu w pobliżu Mag-
dalenki. Polską służbę leśną po-
informowano, że teren będzie
niedostępny ze względu na prze-
widziane ćwiczenia wojskowe i
zakazano ludności wstępu do la-
su. Następnego dnia pod pozo-
rem manewrów wykopano trzy
podłużne doły. 

Dzień później, wieczorem 27
maja odbyło się pospieszne for-
mowanie transportu na egzeku-
cję. Więźniów zabierano z cel
niespodziewanie, przy wrza-
skach, biciu i kopaniu ze strony
wachmajstrów i gestapowców.
Kaci nie pozwalali ofiarom na-
wet na założenie ubrań. Wielu
więźniów opuszczało cele w sa-
mej bieliźnie. Mieli świadomość,
że jest to transport śmierci, bo

nie wydano ani depozytów ani
żywności na drogę. 

Między godzinami trzecią w
nocy a dziewiątą rano ofiary wy-
wieziono do Lasu Sękocińskie-
go koło Magdalenki. Egzekucja
rozpoczęła się o godzinie czwar-
tej na terenie majątku Łazy.  

Ofiary zamordowano strzała-
mi z broni maszynowej. Spoczę-
ły One w trzech położonych
obok siebie zbiorowych mogi-
łach. Aby ukryć ślady zbrodni,
Niemcy zamaskowali miejsce eg-
zekucji, zasadzając tam małe

brzózki. Stracono 202 mężczyzn
i 22 kobiety.

O tych wydarzeniach opowia-
da Joanna Gierczyńska, kierow-
nik Muzeum Więzienia Pawiak,
na kanale Muzeum Niepodle-
głości w serwisie YouTube:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=MiBeadGE_hg

Transmisja mszy św. będzie
dostępna na Facebooku Mu-
zeum Niepodległości:

https://www.facebo-
ok.com/MuzeumNiepodleglosci/

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Zabytkowe drzewo z Alei Kasz-
tanowej  już drugi rok walczy o
życie. Ponad stuletni kasztano-
wiec został przerobiony na biblio-
teczkę, jednak  bardzo chce żyć.

Aleja Kasztanowa powstała w
1815 roku jest jednym z najcen-
niejszych pamiątek przyrodni-
czych Ursynowa. Szpaler drzew
prowadzi do Pałacu w Natolinie.

Wczesną wiosną ubiegłego roku
(chyba w marcu) jeden z potęż-
nych, bardzo rozłożystych kasz-
tanowców w Alei Kasztanowej na
Kabatach (odcinek między ul.
Borsuka a Telekiego) został cał-
kowicie pozbawiony korony.
Prawdopodobnie z powodów bez-
pieczeństwa – stare konary mo-
gły stać się zagrożeniem dla space-
rowiczów. Ekipa zostawiła tylko

przygnębiający pień. W zabytko-
wej alei powstała ogromna wy-
rwa. Zamiast drzewa został ki-
kut. Nic więcej wtedy nie zrobiono.

Gdy tylko zrobiło się ciepło,
dzielne, stuletnie drzewo, zaczęło
wypuszczać nowe gałązki i liście.
W sierpniu 2019 wyglądało już
ładnie, miało małą nową koronę
i wszystko wskazywało, że kaszta-
nowiec odżyje, a wyrwa która po-
wstała w alei w ciągu zaledwie kil-
ku lat się wypełni się młodą koro-
ną.  Drzewo desperacko walczyło
o życie i wygrywało tę walkę. Ten
widok bardzo cieszył.

Jakież było zaskoczenie, gdy
późną jesienią przyjechała jakaś
ekipa i… ponownie oskalpowała
wszystkie nowe gałązki. Na przy-
gnębiający pień zamontowano

brzydki daszek, powieszono lamp-
ki, a w pniu wywiercono dziurę, w
której powstała biblioteczka. Wy-
dawało się, że to koniec.

A jednak stał się cud: wiosną
2020 dzielny kasztanowiec, już
jako biblioteczka z daszkiem, po
raz drugi podjął walkę o życie. Po-
nownie wypuścił nowe gałązki –
tym razem tam, gdzie jeszcze do-
ciera światło słoneczne. Skoro
drzewo jest tak dzielne, to pozwól-
my mu żyć! Uratujmy zabytek
przyrody! Potrzebny pilny akt ła-
ski dla najdzielniejszego drzewa w
Warszawie.

Najważniejsze, żeby jak naj-
szybciej  pozwolić drzewu rosnąć,
czyli żeby zdjąć daszek  i zabez-
pieczyć  dziurę wywierconą na
książki, by nie dostały się tam
grzyby i szkodniki. Redakcjo, mo-
że jeśli nagłośnicie tę sprawę, to
uratujemy zabytkowe drzewo,
które tak bardzo chce żyć.

PPSS.. Chyba wystarczy jak naj-
szybciej zdjąć daszek, zabezpie-
czyć otwór na książki przed grzy-
bami, szkodnikami i ludźmi. Mo-
że, w ramach łaski dla drzewa,
można skonsultować specjalistę
od drzew, żeby podpowiedział jak
jeszcze można pomóc temu wy-
jątkowemu kasztanowcowi. War-
to też zebrać żwir rozsypany do-
okoła drzewa, który nie pasuje do
niczego w alei. Wygląda jak przy-
padkowa rozsypka z taczki. Nato-
miast biblioteczkę, jeśli musi być,
można ustawić po sąsiedzku. Jest
miejsce po przeciwnej stronie alej-
ki, tak, by więcej nie przeszkadzać
dzielnemu kasztanowcowi. Jed-
nak zaledwie ok. 350 m dalej w
parku stoi podobna, więc nie jest
to sprawa nagląca.

( d a n e  a u t o r a  
d o  w i a d o m o ś c i  r e d a k c j i )

78. rocznica egzekucji w Magdalence

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

Dzielny kasztanowiec błaga o życie
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