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Zawsze są kwity na łże -elity...

K

to pod kim dołki kopie, ten
sam w nie wpada. Mnie
akurat wydawało się, że dołek, w jaki wpadł tartanowy stadion stołecznej Skry, jest już bardzo
głęboki, ale premier Mateusz Morawiecki udowodnił, że można jeszcze ową zapaść znacznie pogłębić.
Premier zgłosił w zasadzie chęć zrobienia dobrego uczynku, proponując przyjacielsko prezydentowi
Warszawy, że z wielką chęcią nadrobi jego nieudolność i dosłownie
od ręki „wyremontuje” mającą katastroficzny wygląd ruinę u zbiegu
Żwirki i Wigury z Wawelską. Oczywiście uczyni to pod warunkiem, że
miasto przekaże własność obiektu państwu. Lekko zadrżałem,
usłyszawszy taką propozycję, bo
nie wiem, czy ten ważny polityk
ogłosił ją w imieniu państwa polskiego, czy państwa Morawieckich,
potrafiących – jak wiadomo – bardzo zręcznie obracać własnością w
sferze cywilnoprawnej i mających
na koncie, w przeciwieństwie do
rządu, wyłącznie udane inwestycje,
na których nie traci się miliardów
złotych, a zarabia najprawdopodobniej miliony.
eśli chodzi o państwo polskie,
to straciło ono ponoć co najmniej 900 mln złotych na
błędnym zainwestowaniu w kolejny blok energetyczny w elektrowni
węglowej w Ostrołęce i – jak można sądzić w tej chwili – około 70

J

milionów włożonych w ryzykowne
wydrukowanie przed właściwym
terminem kart do głosowania korespondencyjnego w tegorocznych
wyborach prezydenckich 10 maja. Budowę bloku zapoczątkował w
2018 symbolicznym wbiciem repera startowego minister energii
Krzysztof Tchórzewski, który rok
później przestał pełnić tę funkcję, co
dziwnym trafem zbiegło się ze
wstrzymaniem ostrołęckiego marnotrawstwa. Podobno Morawiecki
od początku się z tej inwestycji nie
cieszył, ale przecież – chcąc nie
chcąc – jako premier ją firmował.
No i bynajmniej nie przeprosił społeczeństwa i nie posypał sobie głowy popiołem.
ie widząc belki we własnym oku, próbuje jednak
dostrzec źdźbło w cudzym,
a dokładnie w oku Rafała Trzaskowskiego, pozostającego od kilkunastu miesięcy na stanowisku
mera stolicy i niemającego wcześniej jakiegokolwiek wpływu na
sytuację kompleksu Skry, doprowadzonego rzeczywiście do ruiny
na skutek ciągnącego się aż od 50
lat niedoinwestowania i cokolwiek
pochopnie przekazanego w latach
90-tych klubowi w użytkowanie
wieczyste. Za Peerelu w sprawie tego obiektu zawiniły słabnące z roku na rok władze państwa, po
1989 zaś – władze miasta, a konkretnie członkowie Rady Warszawy, bo to oni przesądzili o uwłaszczeniu wielkich klubów, choć nie
było raczej szans, by dały one sobie
radę na wolnym rynku. W cieniu
najprzeróżniejszych machinacji
wokół Skry pozostawali sami sportowcy, którzy wyszli na takim
umocowaniu prawnym klubu jak
Zabłocki na mydle. Dziś już mało
kto pamięta, że w barwach Skry
startowali tak wybitni lekkoatleci
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nową przy Wawelskiej, Kaliszewski natomiast zwleka z przekazaniem dokumentacji obiektów i kluczy. Na domiar złego, zerwawszy
współpracę z Anitą, od trzech miesięcy nie wraca ze służbowego pobytu w USA (chyba ze względu na
bariery związane z pandemią koronawirusa) zdalnie się jednak
procesując już tylko w sprawie wydania kluczy.
koro premier zaproponował, iż wzniesienie nowej
Skry mógłby załatwić migiem, to rozumiem, że sprowadziłby Kaliszewskiego z pomocą FBI,
zakutego w kajdanki i siłą wydarł
mu te nieszczęsne klucze, a jest do
takiej współpracy polsko-amerykańskiej świetna okazja. Wszak
prezydent Andrzej Duda udał się
właśnie na rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Mogłoby dojść
do korzystnej dla Warszawy wymiany: Polska wyciągnie kasę na
opłacanie kolejnego kontyngentu
wojsk amerykańskich na naszym
terenie, Trump zaś dostawi nam
prezesa Skry z owymi kluczami w
zębach. W końcu Amerykanie zdążyli już udowodnić w specjalnym
ośrodku na Mazurach, jak skuteczne mają metody wydobywcze.
Domyślam się, że po takiej operacji premier Morawiecki od razu
poleci obecnej minister sportu Danucie Dmowskiej-Andrzejuk, by
dorzuciła grosza władzom Warszawy na upragnioną budowę nowej Skry, już niezależnie od tego,
kto będzie właścicielem terenu przy
Wawelskiej. Bo chodzi przecież o
dobro sportu polskiego, a nie o jakiekolwiek polityczne pozory.
Nieprawdaż?
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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jak Artur Partyka i Paweł Januszewski, a powoli zaczyna się zapominać, iż zawodniczką Skry była
do niedawna najwybitniejsza dziś
polska sportsmenka, arcymistrzyni rzutu młotem Anita Włodarczyk, która porzuciła zgniliznę
przy Wawelskiej, przyjmując barwy AZS AWF Katowice. Umknęło
też zapewne uwadze opinii publicznej, iż w sekcji siatkówki Robotniczego Klubu Sportowego Skra występowały z powodzeniem dwie nasze gwiazdy tej dyscypliny – Małgorzata Glinka (dziś Glinka-Mogentale) i Katarzyna Skowrońska-Dolata (wychowanka szkół ursynowskich), a w roli trenera występował sam Hubert Wagner (również

ursynowianin). Na przekór temu,
co powiedział troszczący się o Skrę
premier Morawiecki, dociekliwy
poseł Cezary Tomczyk ujawnił, iż w
Sejmie przedstawiciele stanowiącej
opokę rządu partii Prawo i Sprawiedliwość zagłosowali przeciwko
przekazaniu 200 mln złotych na
budowę nowej Skry. Premierowi
musiało zrobić się trochę głupio...
rzyjmuję, że to tylko zbiegiem okoliczności reprezentanci głównej siły rządzącej
dzisiaj Polską zaatakowali Trzaskowskiego na Skrze – najpierw,
gdy rywalizował on z Patrykiem
Jakim o prezydenturę Warszawy,
a teraz to samo powtórzyło się,
gdy Trzaskowski ubiega się o sta-
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nowisko głowy państwa. Tylko że
z tych stricte politycznych zagrywek nadal nic dobrego dla sportowej młodzieży w Skrze nie wynika.
Kiedy trener Anity Włodarczyk,
będący również prezesem Skry,
stawał na głowie, żeby w miejsce
ruiny powstał nowy stadion za pieniądze irlandzkiej firmy Global
Partners, nie znalazł zrozumienia
u władz stolicy i budowa tego
obiektu odwlekła się już o blisko 20
lat. Potem jednak doszło do ciągu
procesów sądowych i ostatecznej
przegranej Skry przed Sądem Najwyższym i sytuacja radykalnie się
zmieniła. Teraz to miasto, które
odzyskało tytuł prawny, chce budować nowoczesną arenę tarta-
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Strażnicy dowiozą na wybory
Przyłbice, maseczki, rękawiczki, termometry, płyny
do dezynfekcji. Strażnicy,
którzy w najbliższą niedzielę będą dowozić chętnych do lokali wyborczych, będą stosowali
wszelkie procedury bezpieczeństwa.
Ci, którzy zapomną o swojej
maseczce, otrzymają ją od strażników. Masz problem z poruszaniem się? Chcesz dojechać na
wybory? Zadzwoń w niedzielę!
Straż Miejska m. st. Warszawy informuje, że wyborcy mający problemy z poruszaniem się,
a nie wymagający specjalistycznego transportu, np. osoby starsze, mogą w dniu wyborów prezydenckich
(niedziela,
28.06.2020) zgłaszać się do
W przedwyborczej kampanii kandydaprezydentem wszystkich Polaków, a nie tylko Straży Miejskiej m. st. Warszatów na prezydenta RP narasta napięcie. pewnej „sekty”, „kasty”, „lepszego sortu”i na wy w sprawie transportu do
Sondaże wykazują, że w pierwszej turze
dodatek zdoła zachować całkowitą samodziel- punktów wyborczych.
wyborów zwycięży dotychczasowy prezy- ność, nie podporządkowując się interesom jeddent Andrzej Duda z niewielką przewagą nej partii.
nad prezydentem Warszawy Rafałem
– po drugie – o Polskę w pełni demokratyczną,
Trzaskowskim i to między nimi dojdzie
pluralistyczną, wychodzącą naprzód nowoczedo rozstrzygającego starcia w rundzie
sności, potrafiącą utrzymywać przyjazne stosundrugiej.
ki z innymi narodami i daleką od jakiejkolwiek dysI tu jednak pojawiają się rozbieżności ankiet, bo kryminacji – narodowościowej, rasowej albo idejedne wskazują na ostateczną wygraną Dudy, a in- ologicznej. No i niemieszającej polityki z religią,
ne – Trzaskowskiego, naszego sąsiada z Ursyno- pozwalając Kościołowi w jego całej różnorodnowa, Europejczyka w każdym calu, obiektywnie ści na takie współistnienie z państwem, jakie nie
biorąc człowieka idealnie przygotowanego do peł- upokarza Rzeczypospolitej, na co kładł kiedyś nanienia obowiązków głowy państwa,wszechstronnie cisk marszałek Józef Piłsudski.
wykształconego poligloty, doskonale obeznanego
Na koniec dla przypomnienia – spisany w poz mechanizmami Unii Europejskiej, no i mającego rządku alfabetycznym komplet kandydatów starjuż całkiem bogate doświadczenie w polityce. An- tujących 28 czerwca w wyborach na prezydenta,
drzej Duda chlubi się wprawdzie tytułem doktora które będą miały po części korespondencyjny, po
prawa, ale swoimi poczynaniami na gruncie poli- części stacjonarny charakter:
tyki sprawił, że jego promotor z Uniwersytetu JagielROBERT BIEDROŃ, 44 lata, poseł do Parlalońskiego nie wiedział, gdzie oczy podziać.
mentu Europejskiego, wykształcenie wyższe poNie zmienia to faktu, że obecny prezydent RP litologiczne, członek partii politycznej Wiosna Rocieszy się wciąż poparciem dużej części społe- berta Biedronia;
czeństwa i jest zdecydowanym faworytem wyboKRZYSZTOF BOSAK, 38 lat, poseł na Sejm,
rów, mając szanse na drugą kadencję. Tygodnik członek Konfederacji Wolność i Niepodległość;
„Polityka” opublikował sondaż IBRIS, wedle któ- wykształcenie średnie;
rego Dudę popiera 43,1 procent elektoratu, TrzaANDRZEJ DUDA, 48 lat, prezydent RP od 2015
skowskiego – 27,4, Szymona Hołownię – 10,1, r., wykreowany w poprzednich wyborach przez
Władysława Kosiniaka-Kamysza – 7,5, Krzyszto- Prawo i Sprawiedliwość, bezpartyjny, wykształcefa Bosaka – 6,2, a Roberta Biedronia – 4,5.
nie wyższe prawnicze;
Portal „wpolityce.pl” ogłosił dla odmiany wyniSZYMON HOŁOWNIA, 43 lata, publicysta, bezki badania pracowni Social Changes i o ile ten partyjny, wykształcenie średnie;
pierwszy sondaż wykazał, że na finiszu kampanii
MAREK JAKUBIAK, 61 lat, menedżer (browawyborczej Duda idzie mocniej, a Trzaskowski słab- ry), członek Federacji dla Rzeczypospolitej, wynie, to wspomniana pracowania stwierdza, iż obaj kształcenie średnie;
przyspieszają. Dudzie daje się 41 procent szans,
WŁADYSŁAW KOSINIAK-K
KAMYSZ, 38 lat, poTrzaskowskiemu – 29. W drugiej turze, zdaniem seł na Sejm, członek Polskiego Stronnictwa LudoSocial Changes, Duda wygrałby z każdym spośród wego, wykształcenie wyższe medyczne;
najgroźniejszych rywali, przy czym w pojedynku
MIROSŁAW PIOTROWSKI, 54 lata, nauczyciel
z Trzaskowskim byłby to wynik 51:49 procent. akademicki, członek Ruchu Prawdziwej Europy
Wedle sondażu zamówionego wszakże przez „Po- Europa Christi, wykształcenie wyższe historyczne;
litykę”, górą byłby Trzaskowski w stosunku 46 do
PAWEŁ TANAJNO, 44 lata, przedsiębiorca, bez45.2 punktu procentowego. I bądź tu mądry...
partyjny, wykształcenie wyższe w zakresie zarząOczywiście, dużo może się jeszcze zmienić, wy- dzania);
starczy wspomnieć, jak w roku 2015 stuprocentoRAFAŁ TRZASKOWSKI, 48 lat, prezydent Warwy faworyt wyborów Bronisław Komorowski nie szawy, wykładowca akademicki, członek Platforzdołał obronić swojej prezydentury, minimalnie my Obywatelskiej, wykształcenie wyższe politoloW poniedziałek 29 czerwprzegrywając na finiszu z Dudą, wcześniej polity- giczne;
kiem praktycznie nieznanym.
WALDEMAR WITKOWSKI, 66 lat, prezes spół- ca wprowadzony zostanie
Generalnie biorąc, w tegorocznych wyborach, dzielni mieszkaniowej, członek Unii Pracy, wy- pierwszy etap zmian w organizacji ruchu na węźle
do których mamy już drugie podejście po „spalo- kształcenie wyższe;
nym” terminie wyłącznie korespondencyjnej elekSTANISŁAW ŻÓŁTEK, 64 lata, własna działal- Puławska, czyli na przecji 10 maja – toczy się walka:
ność, członek Kongresu Nowej Prawicy, wykształ- cięciu Południowej Obwodnicy Warszawy (POW)
– po pierwsze – o wybór kandydata, który bę- cenie średnie.
R a f a ł Ko s z ul. Puławską.
dzie przestrzegać prawa, czując się na dodatek
Zamknięta zostanie tylko północna część obecnie funkcjonującej zawrotki w ciągu S2. W kolejnych etapach wprowadzone
będą dalsze zmiany organizacji
Zakończył się kolejny konSady Żoliborskie (151) i w Waw- ruchu o czym będziemy inforkurs na wykup miejsc w
rze – osiedle Marysin Wawerski mować.
niepublicznych żłobkach –
W pierwszym etapie prac nie(120 miejsc).
Warszawa pozyskała w
Miejsca, wykupione przez dostępna będzie północna część
nim blisko 1 tys. miejsc,
Warszawę w drodze konkursu, zawrotki. Oznacza to, że kierowktóre będą mogły być urubędą działać w standardzie miej- cy zjeżdżający z S2 w kierunku
chomione jeszcze w tym
skim w placówkach niepublicz- centrum tak jak dotychczas doroku. Dotacje na ten cel
nych (żłobki, kluby dziecięce jadą do końca trasy gdzie tym
wyniosą blisko 50 mln zł
oraz punkty dziennej opieki). razem skręcą w prawo i dotychdo 2023 roku.
We wszystkich tych placówkach, czasową łącznicą wjazdową do– Celem Warszawy jest umożtak jak w żłobkach publicznych jadą do ul. Puławskiej. Kierowcy
liwienie rodzicom małych dzieci
i publicznych punktach dzien- jadący od strony Piaseczna będą
powrotu do aktywności zawodonego opiekuna, opieka jest bez- mogli teraz wjechać na S2 powej, dlatego rozwijamy program
płatna - rodzic płaci jedynie za przez rondo pod wiaduktem
miejskich bezpłatnych żłobków
drogi ekspresowej, skręcając w
wyżywienie dziecka.
– nie tylko budujemy i rozbudo- – mówi Rafał Trzaskowski, prezyNabór dzieci do żłobków nie- lewo zgodnie z docelową organiwujemy warszawskie żłobki, ale dent m. st. Warszawy.
publicznych, dofinansowanych zacją ruchu. Dla pozostałych reteż wykupujemy miejsca w pryW wyniku zakończonego przez miasto, jest prowadzony lacji nie będzie zmian w organiwatnych placówkach. Od wrze- obecnie konkursu Warszawa za- w systemie rekrutacji Zespołu zacji ruchu.
śnia 2020 r. zapewnimy najmłod- pewni opiekę nad dziećmi do lat Żłobków m. st. Warszawy – plaPołączenie istniejącego odszym warszawiakom 14,5 tysią- 3 dla kolejnych 937 maluchów, cówki prywatne, wyłonione w cinka S2 z budowanym przeca bezpłatnych miejsc w placów- najwięcej na: Pradze Południe konkursie, są włączane do syste- dłużeniem trasy, za sprawą dukach publicznych i niepublicz- (325 miejsc), Targówku (160 mu po podpisaniu przez ich wła- żego zakresu robót, będzie pranych dotowanych przez miasto miejsc) oraz Żoliborzu – osiedle ścicieli umowy z miastem.
cochłonne. Niezbędne jest ro-

Czy Trzaskowski prześcignie Dudę?

W niedzielę 28 czerwca zgłoszenia będą przyjmowane pod
specjalnie uruchomionym numerem telefonu 22 598 69 29
w godzinach 7:00 – 19:00.

Czas dowozu będzie uzależniony od liczby osób oczekujących. Do dyspozycji osób starszych będą wyznaczone patrole
straży miejskiej.

Uwaga – zmiany na Puławskiej!

Więcej miejsc w warszawskich żłobkach

zebranie części tymczasowej
zawrotki i wykonanie właściwych prac drogowych, by zniwelować różnicę poziomu pomiędzy istniejącym i budowanym przedłużeniem trasy. Należy przebudować i przedłużyć
mur oporowy oraz wykonać
nasyp, na którym znajdą się
poszczególne warstwy nawierzchni drogowej. Do tego
trzeba jeszcze wybudować kanalizację deszczową, kanał
technologiczny oraz przebudować istniejące i wybudować
nowe oświetlenie drogowe. Na
zakończenie pozostaną jeszcze
do wykonania urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowe-

go (np. bariery energochłonne), a także oznakowanie pionowe i poziome. Trzeba będzie
także uzupełnić ekrany akustyczne. Wykonawca inwestycji szacuje, że na przeprowadzenie tych prac potrzebuje ok.
sześciu miesięcy.
Cofnijmy się o siedem lat. W
2013 roku zakończona została
budowa S2 Konotopa - Puławska. W ramach realizacji tego zadania, pod ul. Puławską, GDDKiA wybudowała elementy przyszłego tunelu (strop i ściany
szczelinowe), które m. st. Warszawa ma w przyszłości wykorzystać pod poszerzenie ul. Puławskiej. Ponadto na końcu S2
powstała zawrotka jako rozwiązanie tymczasowe i przewidziane do likwidacji w ramach budowy przedłużenia obwodnicy w
kierunku Wisły. Rolą zawrotki
było zminimalizowanie utrudnień na węźle Puławska, początkowym lub końcowym punkcie
Południowej Obwodnicy Warszawy na połączeniu z układem
miejskich ulic. Zawrotka miała
funkcjonować do czasu wybudowania kolejnego odcinka S2 i
otwarcia węzła Puławska w jego
docelowym układzie z wszystkimi relacjami skrętnymi w poziomie terenu.
G D D K i A Wa r s z a w a
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Burmistrz Ułatwienia dla pacjentów
Szpitala Południowego
Mokotowa
wyróżniony
medalem
Burmistrz Rafał Miastowski, wspólnie z innymi samorządowcami, został
wyróżniony złotym medalem 100-lecia PKOl!
Kapituła Polskiego Komitetu
Olimpijskiego ds. Odznaczeń doceniła wkład i zaangażowanie
burmistrza w rozwój polskiego
sportu i uhonorowała go medalem „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego”. Gratulujemy
wyróżnienia!

80. rocznica
egzekucji
Więźniów
Pawiaka
w Palmirach
W dniach 20–21 czerwca
1940 r. Niemcy rozstrzelali tam 368 osób, w tym 82
kobiety. Była to największa egzekucja w tej miejscowości.
W programie uroczystości oddano hołd Zamordowanym i złożono kwiaty. W wydarzeniu
wziął udział burmistrz Rafał
Miastowski.

W Szpitalu Południowym zaplanowano ułatwienia dla ursynowskich pacjentów. Dzięki modułowi e-Wywiad skróceniu ulegnie czas wizyty lub znacząco przyspieszona zostanie obsługę
przyjmowanego pacjenta. Usługa wspiera bowiem proces pozyskania od pacjenta informacji dotyczących stanu zdrowia jeszcze
przed wizytą lub pobytem w szpitalu. To rozwiązanie, zwiększające dostępność lekarzy, będzie możliwe dzięki projektowi
„Zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług w Szpitalu SOLEC Sp. z o.o. w Warszawie” zrealizowanemu za ponad 7 mln złotych (w tym 5,5 mln pochodzących
ze środków UE).

Remonty oraz budowa
chodników i dróg
Jak poinformował Urząd Dzielnicy Ursynów, trwa postępowanie przetargowe w sprawie remontów chodników i dróg na terenie Ursynowa. Łącznie wydatki na te remonty w 2020 roku
przekroczą kwotę 9 mln zł. Urząd wskazał lokalizacje zaplanowanych prac – będą to 34 ulice na Zielonym Ursynowie oraz 38
ulic na Wysokim Ursynowie. Szczegółowe informacje na stronie
internetowej www.ursynow.pl.

Wyniki weryfikacji projektów
Budżetu Obywatelskiego
Do ursynowskiego budżetu obywatelskiego na 2021 rok zgłoszono 146 pomysłów. Ze względu na zakres projektów 4 z nich
przeniesiono z poziomu dzielnicowego na ogólnomiejski, a 1 z
ogólnomiejskiego na dzielnicowy. Na etapie weryfikacji projektodawcy wycofali 13 złożonych wniosków. Do głosowania dopuszczono 105 pomysłów. Nie jest to ostateczny wynik, bo do
30 czerwca jest jeszcze czas na złożenie odwołania.Jak informują ursynowscy urzędnicy, w wyniku oceny formalnej 3 projekty zweryfikowano negatywnie ze względu na nieuzupełnienie
w terminie braków (brak wypełnionego formularza, listy poparcia, niewłaściwa liczba podpisów).Merytorycznie Urząd Dzielnicy Ursynów ocenił 110 pomysłów (pozytywnie 93, negatywnie 17). Jednostki miejskie takie jak Zarząd Dróg Miejskich,
Zarząd Zieleni i Zarząd Transportu Miejskiego weryfikowały 17
wniosków (pozytywnie 12, negatywnie 5). Więcej informacji na
www.ursynow.pl.
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W lesznowolskiej trawie znowu mocno zapiszczało

Przed trzema tygodniami
zamieściliśmy na naszych
łamach publikację „Co w
lesznowolskiej trawie
piszczy”, która zbiegła się
z coroczną debatą na temat Raportu o stanie gminy Lesznowola. Jest ostry
odzew.
ranicząca z Ursynowem Lesznowola ma
status gminy wiejskiej.
W czasie ostatnich dwóch dekad
dokonał się tam gigantyczny
skok cywilizacyjny, który został
dostrzeżony w całej Polsce. Nie
umknął uwagi także „Passie”,
ponieważ od 1999 r. monitorujemy funkcjonowanie samorządów na południowych rubieżach
stolicy. Osobiście znam Lesznowolę od ponad pół wieku, bo jako urodzony i wychowany na
Mokotowie często jeździłem tam
rowerem po ziemię do kwiatków
dla mamy, by przy okazji zapolować z moim psem „Gangsterem”
na zające, zwane wtedy „parkotami”. W odróżnieniu od kilku
tysięcy mieszkańców, którzy
osiedlili się w Lesznowoli dopiero w XXI wieku, jestem naocznym świadkiem dokonujących
się tam przemian od ponad pięciu dekad.
1998 r. wybory na
wójta Lesznowoli
wygrała Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która rządzi gminą do dnia dzisiejszego.
Musiała mocno przypaść do gustu tamtejszym mieszkańcom,
ponieważ kolejne wybory wygrywała „w ręku” z poparciem
od 76 do 88 proc. Dokonania
wójt Lesznowoli zostały dostrzeżone nawet przez pałac prezydencki, co skłoniło prezydenta
RP do udekorowania jej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Została także wybrana „Wójtem Roku 2001” w
konkursie zorganizowanym
przez I Program TVP SA, „Najlepszym Wójtem” w latach 2009,
2010, 2011, 2012 i 2013, „Europejczykiem Roku 2011”, „Businesswoman Roku 2013” oraz
uhonorowana wieloma innymi
splendorami. Nie ma wątpliwości, że dzisiejsza Lesznowola,
uznawana za jedną z najbogatszych gmin wiejskich w kraju, z
budżetem prawie ćwierć miliarda złotych, to wspólna zasługa
wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik, współpracujących z nią radnych kilku kadencji, jak również
gminnej administracji.
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ak się jednak w naszym
kraju zdarza, że sukcesy nie zawsze idą w parze z powszechnym uznaniem.
Dynamiczny rozwój Lesznowoli
spowodował m. in. napływ ludzi z zewnątrz, chętnych do zamieszkania w zamożnej podwarszawskiej gminie. Są to osoby z
dużych miast i miasteczek, ale
także z głębokiej prowincji. Z
biegiem czasu w gronie nowych
mieszkańców gminy wykształciła się wąska, ale bardzo głośna, roszczeniowa, agresywna i
często posługująca się w Internecie niecenzuralnym słownictwem grupka niezadowolonych.
Są to osoby impregnowane na
argumenty, wedle słynnej „Pawlakowej” zasady „Sąd sądem, a
sprawiedliwość musi być po naszej stronie”.
łównym punktem
programu niezadowolonych jest poddawanie Batyckiej-Wąsik totalnej
krytyce, co ma doprowadzić do
strącenia jej z piedestału i zamknięcia w więzieniu. Obserwujemy w redakcji te zabiegi
od kilku lat. Sypią się donosy
do CBA, prokuratury, RIO, NIK,
jak również treści w Internecie
godzące w dobry dotychczas
wizerunek gminy. Ci ludzie nie
widzą żadnych pozytywów w
działaniach władz Lesznowoli,
żadnych sukcesów, plusów, których przecież nie sposób nie zauważyć – wszak bogactwo tej
gminy to nie przysłowiowa
manna z nieba, lecz wynik dającej konkretne efekty polityki
lesznowolskiego samorządu.
Wbrew oczekiwaniom opozycjonistów sądy różnych instancji nie chcą zamknąć Batyckiej-Wąsik w kryminale, nadal w
najlepsze rządzi Lesznowolą,
wykazując matczyną wprost
cierpliwość wobec atakujących
ją samozwańczych strażników
gminnej praworządności.
publikacji z 10
czerwca, poświęconej w dużej części
debacie nad dokumentem „Raport o stanie gminy Lesznowola w roku 2019”, staraliśmy się
wystrzegać komentarzy na
rzecz liczb oraz faktów (łączne
dochody z podatków, dochód
per capita, różnorakie statystyki, zrealizowane inwestycje,
etc.). Publikacja musiała mocno
zaboleć niezadowolonych, ponieważ zostaliśmy bezpardonowo zaatakowani w Internecie
przez pana Kamila Myszyńskie-
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go, jednego z najbardziej krewkich bojowników o praworządność w gminie Lesznowola, który startując swego czasu w wyborach na radnego i na sołtysa,
poniósł sromotną klęskę, co
oznacza, że mieszkańcy już
wcześniej pokazali mu „czerwoną kartkę” oraz miejsce w
szeregu.
ilka cytatów z jego internetowych wpisów,
wyartykułowanych
pod adresem tygodnika “Passa”: „…to idealny przykład gazety propagandowej rodem z PRLu!”. I dalej: „…co należy z takim tytułem prasowym zrobić?
Włożyć naszej papudze, czy kanarkowi , aby na taką gazetę srały…”. I dalej: „niech panowie z
Passy nie wtrącają się do naszej
gminy… Bo gówno o niej wiedzą…”. Koniec cytatów. Jesteśmy pod wrażeniem uniwersyteckiego poziomu twórczości
pana Kamila, o doborze wyjątkowo kwiecistych określeń nie
mówiąc. Jednak wielu mieszkańców Lesznowoli może nie
być zachwyconych tego rodzaju
retoryką, gdyż rynsztokowe
słownictwo, uprawiane na
gminnym forum, nie przynosi
splendoru tej cieszącej się w kraju renomą gminie i jej obywatelom. Bo to oni własnymi rękami
wypracowali przez kilka dekad
tę ogólnopolską renomę.
bamy o pluralistyczną
linię tygodnika i często zamieszczamy na
łamach nawet bardzo krytyczne
wobec nas listy, ale musi być zachowana pewna forma. Z zasady nie polemizujemy z internautami, szanując zasadę wolności
słowa i wypowiedzi oraz prawo
do posiadania własnego zdania
na każdy temat. Jednakże w opisanym wyżej przypadku mamy
do czynienia ze zniesławieniem,
prostackim atakiem na tytuł, co
może poniżać nas w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania niezbędnego dla prowadzenia wydawnictwa prasowego. Na nasz wizerunek pracujemy od ponad dwudziestu lat i
nie możemy pozwolić, by ktokolwiek bezkarnie obrzucał nas
błotem.
kodeksie karnym
jest m. in. artykuł
212 następującej
treści: „§1. Kto pomawia inną
osobę, grupę osób, instytucję,
osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępo-
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wanie lub właściwości, które
mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego
stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. §2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego
w §1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega
grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Każdy, kto poczuje się zniesławiony, może
skorzystać z powyższego narzędzia prawnego i wnieść do sądu
prywatny akt oskarżenia, który
jest rozpatrywany w postępowaniu karnym. Ciekawostką jest
to, że w przypadku zniesławienia to oskarżony chcąc uwolnić
się od odpowiedzialności karnej musi udowodnić, iż zarzut,
który uczynił pod adresem pokrzywdzonego, był prawdziwy.
Ciężko byłoby udowodnić w sądzie, że “Passa” jest rodem z
PRL-u i powinny “srać na nią kanarki i papugi”.
an Karol Pilch, pracownik jednego z piaseczyńskich hipermarketów,
raczył był natomiast zniesławić
personalnie mnie – autora pu-
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blikacji „Co w lesznowolskiej trawie piszczy?”. Oto cytat z jego
postu: „Ja bym prosił tylko o nieużywanie słowa „dziennikarz”.
Trochę obrażamy wtedy prawdziwych dziennikarzy”. Jak wyżej, odbieram to jako zniesławienie, co może poniżać mnie w
opinii publicznej i narazić na
utratę zaufania niezbędnego dla
wykonywania
działalności
dziennikarskiej i publicystycznej. Obaj panowie przekroczyli
określone prawem granice wolności wypowiedzi (nie mówiąc o
dobrym obyczaju) i powinni stanąć przed sędzią, by udowodnić, że odnoszące się do “Passy”
informacje zamieszczone w Internecie są prawdziwe. Panu zaś
z hipermarketu donoszę uprzejmie, że bajecznie łatwo sprawdzić moje dziennikarskie kwalifikacje i zawodową skuteczność.
Wystarczy wrzucić w Google hasło: ”Passa Porębski Narbutta
60”. O tysiącach publikacji, które popełniłem na przestrzeni kilku dekad samodzielnie lub we
współpracy – m. in. w „Polityce”, „Przeglądzie Tygodniowym”, „Życiu Warszawy – nie
wspomnę.
ie byłoby tego artykułu, gdyby autorzy internetowych postów
nie starali się w chamski sposób
zniesławić „Passy” i osobiście
mnie jako dziennikarza. Wszak
nikomu nie nakazujemy kochać
i wielbić Marię Jolantę Batycką-Wąsik, bo jak każdy wybieralny
polityk, także ona musi liczyć się
z krytyką. Nie godzimy się jednakowoż na publiczne poniewieranie kogokolwiek, zniesławianie, bezpodstawne oskarżanie i
obrzucanie wulgaryzmami,
szczególnie jeśli ofiarą jest kobieta. Ostatnio kilkakrotnie podnosiliśmy na naszych łamach, że
Polska zaczyna tonąć w nienawiści, agresji i werbalnym szambie. To przerażające w jak błyskawicznym tempie powiększa
się rzesza agresorów, którzy jedynie dzięki wyjątkowemu fenomenowi natury zostali obdarzeni zdolnością prymitywnego
myślenia.
adal stoimy na stanowisku, że wójt Lesznowoli to kobieta urzędnik, którą należy szanować za wieloletnią pracę na
rzecz tej gminy i ewidentne dokonania. Na pewno nie zmienimy o niej zdania wskutek jazgotu wszczętego w Internecie
przez nieliczną grupkę osób
agresywnych i niepotrafiących
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Reprezentacyjna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łzach.

prowadzić publicznej dysputy
na odpowiednim poziomie. Podobnego zdania jak my jest od
76 do 88 proc. tych mieszkańców Lesznowoli, którzy czynnie
uczestniczą w kolejnych wyborach. Taki wynik w wyborach
powszechnych osiągają jedynie
najlepsi z najlepszych.
nie przebierającej w
słowach lesznowolskiej
opozycji uprzejmie donosimy, iż państwa nadzieje, że
„Passa” przestanie wtrącać się
do „naszej gminy” są płonne i
nie mają żadnej przyszłości. My
się w nic nie wtrącamy, my po
prostu realizujemy swoją dziennikarską misję, której rdzeniem
jest informowanie społeczeństwa o wydarzeniach ważnych i
mniej ważnych. Żadne groźby,
prośby, apele i sugestie nie są w
stanie odwieść nas od wykonywania ciążącego na nas obowiązku. Jesteśmy też o krok bliżej znalezienia osób stojących w
cieniu Obywatelskiego Think
Tanku Lesznowola, bezustannie
atakującego samorząd gminy
oraz każdego, kto ośmieli się
podważyć prawdy głoszone
przez OTT. Kolejne odkrywane
fakty zdają się potwierdzać informacje płynące do nas nieoficjalnymi kanałami, że wywołany w
Lesznowoli konflikt, to po prostu
dosyć nieudolna próba przejęcia władzy w zamożnej gminie,
podszyta osobistym interesem.
W 2477 polskich gminach i w
3582 spółdzielniach mieszkaniowych często dochodzi do tego rodzaju wewnętrznych przepychanek. Zawsze ze szkodą dla
mieszkańców.
na koniec. W swoich internetowych wynurzeniach jeden z opozycjonistów zasugerował, by sprawdzić,
czy publikacje o Lesznowoli zamieszczane w “Passie” nie są pisane na obstalunek urzędu gminy. Informujemy zatem wszem i
wobec, że obie publikacje dotyczące tej gminy są tekstami redakcyjnymi i nie były zamawiane czy opłacane przez jakikolwiek podmiot zewnętrzny. To,
że od początku istnienia współpracujemy z samorządami i zamieszczamy – tak jak inne media
– teksty promocyjne zamawiane
co pewien czas przez urzędy
dzielnic Ursynów, Mokotów, Wilanów, czy gmin Konstancin - Jeziorna i Lesznowola, w żadnym
razie nie czyni naszej gazety zależną od któregokolwiek z tych
podmiotów.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
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Co kręcono na Mokotowie?
Kości prehistorycznych
zwierząt na budowie metra
Mamut bądź słoń leśny oraz prażubr – fragmenty tych
zwierząt odnaleziono podczas budowy II linii metra po
prawej stronie Wisły.
Budowa odcinka wschodniego linii M2 dostarcza bardzo ciekawych znalezisk. Dzięki bezpośredniemu nadzorowi archeologicznemu nad tą inwestycją kolejne znaleziska nie blokują postępu prac:
eksperci zajmują się nimi zaraz po ich odnalezieniu, zabierają je, a
ekipa budowy metra szybko wraca do pracy w danym miejscu.
Na stacji Bródno, na wysokości bloku położonego przy ul. Kondratowicza 19, na głębokości około 15 m odkryto wśród mas piasku rzecznego czaszkę najprawdopodobniej prażubra. To górna
część czaszki z dwoma rogami.
Rozpiętość rogów zwierzęcia to 90 cm. Maksymalna rozpiętość
rogów współczesnych żubrów to 70-80 cm, zaś u prażubra wynosiła ona średnio od 100 do 120 cm. Odkryty fragment czaszki należał więc najpewniej do osobnika stosunkowo młodego.
Z kolei na stacji Zacisze w trakcie prac na poziomie –2 (na głębokości około 9 m) odkryto dwa dobrze zachowane kręgi oraz kilka drobnych fragmentów kości. Szczątki pochodzą prawdopodobnie od prażubra bądź tura.
Na tej samej stacji wydobyto też fragmenty ciosu ssaka słoniowatego - mamuta bądź słonia leśnego. Zwierzęta te żyły na terenie Polski w plejstocenie, czyli epoce lodowcowej.
Szczątki trafiły do Państwowego Muzeum Archeologicznego,
gdzie zostały zabezpieczone. Badacze ustalają teraz, do jakiego
gatunku należał cios. Jest to jeden z największych znanych ciosów
– w obwodzie ma ok. 51 cm, co oznacza, że było to starsze zwierzę.
Nie są to pierwsze takie znaleziska podczas budowy II linii metra. W 2018 r. przy stacji Płocka na Woli odnaleziono duże fragmenty szkieletu słonia leśnego. Znalezisko ma 115-132 tys. lat. Jak
ustalili badacze, zwierzę miało ponad cztery metry wysokości i
ważyło aż siedem ton.

Mokotów, jako jedna z największych i najważniejszych warszawskich dzielnic, był areną wielu planów filmowych. Zobaczmy, jakie
dzieła powstawały przed wojną i po
wojnie. Pierwsze filmy kręcone na
Mokotowie to absolutne początki
polskiej kinematografii.
Tak jest chociażby z filmem “Wyścigi”,
kręconym jeszcze przed wojną na Polu Mokotowskim, gdzie wówczas odbywały się
gonitwy konne. Również tuż po wojnie ta
niezwykle ważna dzielnica znajdowała swój
obraz w filmie. Tak było z “Zakazanymi piosenkami”, gdzie słynna scena z piosenką
“Kto handluje, ten żyje” odbywała się w jadącej przez Mokotów kolei wąskotorowej
do Wilanowa.

Filmowe serce stolicy
Bez wątpienia Mokotów można nazwać
filmowym sercem stolicy. To serce posiada
dwie komory, odległe jednak od siebie.
Pierwsza to WFDiF przy ulicy Chełmskiej,
drugą zaś gmach Telewizji Polskiej przy
Woronicza. Istniejące tam studia to dziesiątki nagranych filmów, seriali i spotów.
Na Mokotowie “urzędują” też policjanci z serialu “Kryminalni” – tak naprawdę kręconego w mokotowskim mieszkaniu przy ul.
Grażyny 15.
My jednak będziemy szukać ciekawostek
związanych z planami plenerowymi na terenie dzielnicy. Chyba najsłynniejsze ujęcia
pochodzą ze Służewa, który jest areną większości scen z Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. Czasami można nawet spotkać na
osiedlu Japończyków, którzy specjalnie przyjeżdżają, aby oglądać to osiedle. Wysokie,
charakterystyczne bloki stały się bowiem
kanwą niezwykle popularnych w Japonii
artystycznych obrazów.
Niedaleko od Służewa, na granicy Ursynowa i Mokotowa, znajduje się też... Fundacja
Jurka Kilera. “Kilerów dwóch” to druga część
komedii Juliusza Machulskiego o przygodach warszawskiego taksówkarza, Jurka Kilera. Budynek fundacji Kilera to Pałac Krasińskich – rektorat SGGW. Jego wnętrza może-

my podziwiać w scenach, w których głównego bohatera odwiedza reżyser z propozycją nakręcenia filmu oraz płatny morderca
Szakal podejmujący kolejną próbę zabójstwa głównego bohatera. W filmie zobaczymy też bar Lotos, który swoje wnętrza udostępniał też dla innych produkcji. Z kolei na
rogu ulic Puławskiej i Żywnego stała budka
z warzywami, w której stałym gościem był
bohater tego cyklu filmów, Jerzy Kiler. To
właśnie tam kupował swoje ulubione “twarde pomidorki”.

Sadybskie opowieści
Duże bloki z wielkiej płyty mieszczące
się na Sadybie od dawna podobały się operatorom filmowym i reżyserom. To tu powstawały sceny do kultowego “Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?”, ale i dziesiątki innych produkcji. To m. in “Żegnaj Rockefeller”, gdzie nad blokami... krąży helikopter.
Ciekawostką jest z pewnością film z Bronisławem Pawlikiem i Barbarą Krafftówną “Nieproszony Gość” - kręcony w bloku Bonifacego 89. Tym samym, w którym był pożar pod koniec lat 90-tych i nie mogła doje-

chać straż z powodu ogrodzenia bloku pachołkami antysamochodowymi. Często w
filmach i serialach pojawia się też Kościół
św. Bonifacego – to m.in. serial “Klan”,
“Dziecko szczęścia” czy “Kasia i Tomek”.
Serialowych scen na Mokotowie zobaczymy
zresztą naprawdę dużo.
Największą produkcją, jaka była realizowana na Mokotowie, jest “Miasto 44”. Film
opowiada historię Stefana Zawadzkiego (w
tej roli Józef Pawłowski), młodego chłopaka, który po śmierci ojca postanawia dołączyć do powstania. Jak mówił jeszcze w
sierpniu 2012 współautor scenariusza i reżyser Jan Komasa: – Ten scenariusz to
przede wszystkim uczuciowy trójkąt. Chłopak nazywa się Stefan, dziewczyny Kama i
Biedronka. Obserwujemy, co się dzieje z nimi i z ich przyjaciółmi przy zgrupowaniu
„Radosław”, które ruszyło z Woli, a potem
przeszło przez miasto i skończyło działania
na Czerniakowie. Budżet 25 mln pozwolił
na realistyczne odwzorowanie dawnego
Mokotowa..., częściowo w oryginalnych lokacjach. A jaki film z Mokotowem utkwił
Piotr Celej
Wam w pamięci?
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Ursynowska cerkiew wkrótce zostanie otwarta

Piękna budowla przy Puławskiej
jest przed świątynią jako przedsionek,
to można powiedzieć, że ta kapliczka,
jak każda świątynia prawosławna, składa się z trzech części. Jest to przedsionek, część dla wiernych i tak zwane
prezbiterium, które znajduje się za ikonostatem – ścianą z ikonami. W prezbiterium przebywają duchowni i jest tam
sprawowany najważniejszy sakrament
czyli eucharystia. Nasze świątynie, jak
widać , są zawsze bogato zdobione ikonografiami. W cerkwiach prawosławnych nie ma pustych ścian i również
nasza cerkiew docelowa będzie – jak
to się mówi – cała rozpisana. Na ścianach będą przedstawienia biblijne, postacie staro- i nowotestamentowe, wydarzenia biblijne, postacie świętych
ostatnich wieków - wyjaśniał ksiądz
Adam Siemieniuk.
omimo identycznych źródeł,
które tworzą nauki starotestamentowe rozszerzone przez Jezusa i uczniów, już od dawna prawosławie dostarcza wiele odrębnych od
katolickiego spojrzeń na chrześcijaństwo. Nie wdając się w tym miejscu w
rozważania teologiczne, gdzie również
występuje wiele odrębności, wśród wielu różnic może główną jest to, że prawosławie nie uznaje prymatu rzymskiego
papieża i dogmatu o jego nieomylności. Złożyły się na to różne przyczyny
zarówno teologiczne, jak i formalno interpretacyjne. Do rozłamu doszło właściwie w 1054 roku, jednak kielich goryczy przelali krzyżowcy, którzy podczas
IV krucjaty zdobyli i splądrowali Konstantynopol, łącząc to z trzydniową rzezią mieszkańców. Przez wieki próby znalezienia wspólnej drogi religii o tych samych korzeniach i zasadniczo jednolitej
wierze, kończyły się niepowodzeniem.
iturgia prawosławna od wieków nie została zmieniona.
Duchowny, odprawiając nabożeństwo, zawsze stoi plecami do wiernych, co wynika z faktu, że nie służy
im, ale w ich imieniu składa bezkrwawą ofiarę czyli sakrament eucharystii.
Podobnie było w kościele katolickim aż
do reformy w drugiej połowie poprzedniego wieku i jak ostatnio widzimy, również tam następuje powolny powrót do
pierwotnej tradycji.
– No i u nas jeszcze nie ma celibatu –
wyjaśnia ksiądz Siemieniuk, odpowiadając na pytania. Księża są żonaci w
większości, mają rodziny i z tego bardzo
się cieszymy. O, a to właśnie moja żona
– proboszcz wskazał ręką na sympatyczną, uśmiechniętą kobietę, która
przygotowała dla nas poczęstunek. W
końcu apostołowie byli żonaci i dopiero idąc za wiarą, opuścili swoje rodziny.
Do V wieku również biskupi mogli być
żonaci. Natomiast w kościele prawosławnym jest tak zwana hierarchia sakramentów, czyli kandydat, który szykuje się na duchownego, ale chce mieć
rodzinę, musi się ożenić (czyli uzyskać
sakrament małżeństwa) przed otrzymaniem sakramentu kapłaństwa.
ą do wyboru dwie drogi: białe
duchowieństwo czyli żonaci i
czarne duchowieństwo czyli
mnisi. Kto chce wybrać drogę duchową,
żyć w celibacie, w klasztorze, przyjmu-
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Bogusław Lasocki
Ostatnie posiedzenie radnych
ursynowskich w dniu 18 czerwca miało zarówno nietypową
scenerię, jak i charakter. Korzystając z gościnności proboszcza
parafii prawosławnej pod wezwaniem św. Sofii - Mądrości
Bożej, na terenie nowo budowanej świątyni przy ul. Puławskiej
568 w trybie sesji wyjazdowej
spotkali się radni trzech komisji: Komisji Zielonego Ursynowa, Komisji Architektury
i Ochrony Środowiska oraz
Komisji Kultury, Komunikacji
Społecznej.
łównym celem spotkania było zapoznanie się z etapami i
zaawansowaniem prac budowlanych oraz zwiedzanie świątyni
Parafii św. Sofii - Mądrości Bożej. Jadący ulicą Puławską w kierunku Piaseczna już pięć lat temu zwracali uwagę na
wyłaniającą się z fundamentów żelbetonową bryłę budynku o wyraźnie sakralnym charakterze. Gdy ponad sześciennymi zarysami bryły zaczęła wyłaniać się kopuła, zaczęły pojawiać się
przypuszczenia, że na Ursynowie budowany jest meczet. Jednak dosyć szybko wyjaśniło się, że będzie to cerkiew
prawosławna.
dy się patrzy zza szyb autobusu czy samochodu, budowla wygląda na okazałą.
Bogactwo projektu można docenić
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dopiero stojąc bezpośrednio pod murami świątyni. Cerkiew nie przypomina żadnej z dwóch istniejących w Warszawie świątyń prawosławnych, zaprojektowanych w stylu bizantyjsko rosyjskim. Twórcę zainspirował wspaniały kościół Hagia Sophia - Mądrości
Bożej ze Stambułu (wcześniej Konstantynopola). Polski architekt Andrzej
Markowski, niestety już nieżyjący, projektując swoje dzieło, starał się przenieść istotę ducha tego kościoła.
– Jest tu ta sama symbolika – wyjaśnił
Andrzej Markowski przed dwoma laty
w wywiadzie dla Gazety Wyborczej.
–Ta sama logika konstrukcji, ten sam
układ przestrzenny co w świątyni Hagia
Sophia. To architektura kuli i sześcianu.
Kula oznacza doskonałość nieba, które
zstępuje na sześcian ziemi. Ponadto
główna kopuła symbolizuje Chrystusa,
a boczne – czterech ewangelistów. Z tego wzoru czerpały przez stulecia budowle sakralne Wschodu i Zachodu –
mówił architekt Andrzej Markowski.
rsynowska świątynia jest jednak dużo mniejsza od swojego pierwowzoru w Stambule. Patrząc z góry zajmuje obszar 36,9
x 30 m, zaś od ziemi do szczytu głównej
kopuły odległość wynosi 21,6 m . Powierzchnia Hagia Sophia jest cztery razy większa, zaś wysokość ponad 2,5 raza większa. (w kościele Hagia Sophia te
wymiary wynoszą 71 x 77 m i 55 m).
Warszawska świątynia musiała zadowolić się skromniejszą wysokością ze
względu na przebiegający nad nią kanał
lądujących na Lotnisku Okęcie samolotów. Bryła budowli przypomina zwężającą się schodkowo ku górze piramidę, na której szczycie osadzona jest centralna kopuła o średnicy 16,2 m, otoczona czterema mniejszymi.
entralne wejście do cerkwi
znajduje się od strony zachodniej, zaś obydwa boczne – od
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północy i południa. Od strony wschodu
znajduje się apsyda, w której umieszczony będzie ołtarz. Nad zachodnim wejściem bryła budowli zwieńczona jest
dzwonnicą przykrytą półokrągłymi łukami. Główna świątynia oczywiście nie
jest jeszcze wykorzystywana do celów
liturgicznych, ale funkcje te wypełnia
stojąca w pobliżu tymczasowa, choć solidnie wyglądająca drewniana kaplica.
W takim otoczeniu przywitał przybyłych ursynowskich radnych proboszcz
parafii ksiądz prof. Adam Siemieniuk i
zaprosił do wnętrza kapliczki. Pomimo że to tylko kaplica, pomieszczenie
dało przedsmak tego, czym może być
przysłowiowe bizantyjskie bogactwo
zdobnicze.
ominujące kolory to różne
odcienie żółtego i złotego aż
po czerwień emanowały z
ikon wiszących na ścianach. A ściany to
zwykłe płyty wiórowe, jednak dzięki
pomalowaniu jakimś lakierem również nabrały szlachetnego wyglądu i
kolorystyki.
– Jestem od samego początku koordynatorem budowy – opowiadał ksiądz
proboszcz Siemieniuk. - Od 2016 r. zostałem proboszczem powstającej nowej prawosławnej parafii w Warszawie, pierwszej od ponad stu lat.
esteśmy teraz w tymczasowej
kapliczce, która przez pierwszy
rok, półtora, pełniła rolę nie tylko kaplicy ale też takiego zaplecza,
gdzie się spotykaliśmy i rozmawialiśmy
o różnych problemach, no i stanowiła
również zaplecze budowy. Była nam
najbardziej potrzebna, gdy firma budująca świątynię zbankrutowała i zabrano nam baraki. Musiała wtedy pełnić tę podwójną rolę. Ten budyneczek
kaplicy oddaje całą architekturę kościelną prawosławia. Jest co prawda bez
jednej rzeczy, czyli przedsionka. Ale jeśli potraktujemy to zadaszenie, które
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je drogę mnicha. A gdy chce pracować
w mieście, ma narzeczoną, żeni się i po
jakimś czasie może przyjąć sakrament
kapłaństwa. Natomiast celibat dotyczy
zasadniczo episkopatu i dlatego biskupów wybiera się zazwyczaj spośród
mnichów – opowiadał proboszcz w drodze z kaplicy do sąsiadującego budynku świątyni.
Warszawie mieszka ponad
40 tysięcy wyznawców prawosławia i z roku na rok
osiedla się u nas – na krócej lub dłużej
– coraz więcej. Obecnie w Warszawie są
dwie cerkwie prawosławne: zbudowana w latach 60. XIX wieku na Pradze katedra św. Marii Magdaleny i cerkiew św.
Jana Klimaka na Woli pochodząca z początku XX wieku. Pomimo że funkcjonuje jeszcze kilka małych kaplic, to
wszystko zbyt mało. Szczególnie daleko do świątyń mają mieszkańcy dzielnic i gmin południowej Warszawy – Mokotowa, Ursynowa, Lesznowoli, Piaseczna. Stąd się wzięła lokalizacja obecnej działki. Teren przy Puławskiej 568
Autokefaliczny kościół Prawosławny zakupił od miasta ze środków z odszkodowania, otrzymanego jako rekompensata za odebrany mu tuż po wojnie teren
na Woli.
inalizowana obecnie budowa,
podziwiana przez ursynowskich radnych, powinna poprawić trochę sytuację wiernych prawosławnych. Wspaniała świątynia nie tylko od zewnątrz zachwyca swoją wielkością. Obszerne wnętrze pod główną
kopułą o powierzchni bliskiej ponad
700 metrów kwadratowych pomieści
wiele osób. Pomimo, że jeszcze nie wykończone, główne elementy ikonograficzne zostały już wykonane. Ukończone zostały polichromie w części ołtarzowej, mierzące ponad 220 metrów
kwadratowych, fantastyczne wrażenie
robią dzieła malarskie kopuły głównej.
Postawiony jest już ikonostas – ściana z
zawieszonymi ikonami, która oddziela
prezbiterium od przestrzeni przeznaczonej dla wiernych. Patrząc do góry,
nie sposób nie zauważyć, że wielka kopuła jakby unosiła się w powietrzu. Taki właśnie efekt chciał uzyskać projektant Andrzej Markowski, odpowiednio
komponując i rozmieszczając podcienia i okna.
wiątynia św. Sofii - Mądrości
Bożej ożywa coraz bardziej, pomimo trwających ciągle prac
wykończeniowych. W maju 2018 roku
odbyła się tam pierwsza święta liturgia.
Metropolita warszawski Sawa poświęcił wówczas krzyż, który zamontowano
następnie na głównej kopule świątyni.
W lutym 2020 roku poświęcił z kolei
dzwony ursynowskiej Hagii Sophii, odsłonięto również polichromie na centralnej kopule. To dopiero wstęp, choć
potrzebny i wymowny. W tej chwili wykonawcy prac wykończeniowych liczą
dni, żeby zdążyć na czas. Liczą dni również wierni. Wszyscy czekają na 21
września, kiedy w dzień święta Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy nastąpi wyświęcenie nowej świątyni i
już trwałe udostępnienie jej wiernym
prawosławnym.

W

F

Ś

11

Rekrutacja do liceów
i techników rozpoczęta
Trwa nabór do stołecznych szkół ponadpodstawowych.
Warszawskie licea, technika i szkoły branżowe I stopnia w roku szkolnym 2020/2021 przyjmą niemal 20
tys. absolwentów podstawówek.
Kandydaci do 10 lipca, do godz. 15.00 mogą zalogować się na
stronie https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app/ i wypełnić
„Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021”.
Uczniowie starający się o przyjęcie do oddziałów: dwujęzycznych,
międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych, muszą to zrobić do
22 czerwca do godz. 15.00.
Ósmoklasiści ze szkół prowadzonych przez miasto logują się
do systemu, korzystając z zakładki „Zaloguj się”. Wprowadzają login i hasło, które otrzymali w swojej szkole podstawowej. Uczniowie z innych szkół i miejscowości muszą samodzielnie założyć
konto korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę” (i wprowadzić
nr PESEL).
Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy złożyć w szkole pierwszego wyboru. Można to zrobić osobiście, przesłać skany mailem na
adres placówki lub złożyć bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. Rodzice powinni wtedy podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie kliknąć przycisk „Złóż wniosek”.
Do 7 lipca w szkołach przeprowadzane będą sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych i próby sprawności fizycznej (terminy sprawdzianów ustalają dyrektorzy). Wyniki będą znane 9 lipca.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
zostaną wywieszone 12 sierpnia o godz. 12.00. Od 13 do 18
sierpnia do godz. 15.00 będzie można potwierdzać wolę przyjęcia do placówek.
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poznamy 19 sierpnia o godz. 14.00. Na ósmoklasistów czeka w roku szkolnym
2020/2021 – 19 820 miejsc, w tym: 12 872 w liceach, 5 956 w technikach i 992 w szkołach branżowych I stopnia.

Skra – ratusz odpiera zarzuty premiera...
Warszawa przeprowadziła już konkurs architektoniczny na modernizację
Skry. Wspólnie z przedstawicielami Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki
wybrano koncepcję zagospodarowania tego terenu
oraz zabezpieczyliśmy 30
mln zł na pierwszy etap
inwestycji. Nie można jednak otworzyć tytułu inwestycyjnego, bo mimo wyroku sądu wciąż miastu nie
wydano obiektu.
– O modernizacje obiektów
sportowych znajdujących się na
Skrze staramy się już od wielu
lat. Zabezpieczyliśmy środku na
realizację pierwszego etapu tej
części inwestycji i jesteśmy gotowi na podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m. st.
Warszawy
– Obecnie jedyną przeszkodą kontynuacji prac jest odzyskanie nieruchomości od poprzedniego użytkownika wieczystego. Wygraliśmy wszystkie procesy sądowe w tym za-

kresie (m. in. o nieudzielenie
zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego oraz w I instancji o wydanie nieruchomości; w kwietniu została złożona
apelacja RKS Skra – czekamy
na termin.).
Ponadto, Sąd Najwyższy podał, że „ruina obiektów sportowych i rekreacyjnych (stadion,
boiska, baseny) spowodowana
została dotychczasowym sposobem wykonywania prawa
użytkowania wieczystego, w
szczególności brakiem koniecznych napraw, remontów i konserwacji. Obiekt od co najmniej
20 lat nie przeszedł generalnego remontu.
– Miasto stołeczne Warszawa
jest faktycznie i formalnie przygotowane do przejęcia nieruchomości. Jedynym odpowiedzialnym za doprowadzenie stadionu
do ruiny jest jej ówczesny użytkownik wieczysty – Krzysztof
Kaliszewski, prezes RKS Skra –
dodaje zastępca prezydenta.
Miasto wielokrotnie występowało pisemnie do przedstawicieli rządu, w tym premiera Morawieckiego, ówczesnego i obec-

Konferencja stołecznego ratusza – wiceprezydent Renata Kaznowska i członek Rady Warszawy
Dariusz Dziekanowski.
nego ministra Sportu oraz ministra spraw wewnętrznych w
sprawie nieruchomości sportowych – np. Gwardii, toru Stegny
i Hali Widowiskowej z zamiarem podjęcia współpracy; jed-

nakże bez rezultatów i odpowiedniej reakcji.
Dziś rząd proponuje „pomoc”
przy Skrze. Miasto jest od dawna gotowe do rozpoczęcia inwestycji polegającej na moderniza-

cji Skry. Teraz potrzebne jest tylko odzyskanie nieruchomości od
Krzysztofa Kaliszewskiego, prezesa RKS Skra, który był członkiem społecznej rady przy ministrze sportu Witoldzie Bańce.

Nie wierzymy w pomoc Premiera, ponieważ rząd przez
ostatnie 5 lat ignorował wszystkie apele warszawskiego samorządu o współpracę przy budowie obiektów o randze ponadlokalnej. Zaś wnioski warszawskich posłów Platformy Obywatelskiej o wyasygnowanie w budżecie państwa środków na
przebudowę Skry były odrzucane przez koalicję rządzącą.
Liczymy jednak na to, że Premier dotrzyma obecnej obietnicy i włączy się w finansowanie
budowy stadionu lekkoatletycznego na terenach Skry.
Pomoc od miasta regularnie
otrzymują takie kluby jak Polonia, Drukarz, czy OKS Skra. Ten
ostatni jest faktycznym podmiotem korzystający z obiektów
Skry (ok. 150 zawodników).
Oprócz wsparcia finansowego,
w porozumieniu z klubem władze dzielnicy Ochota zapewniły alternatywne miejsce na siedzibę, magazyn oraz trening na
okres czasowego wyłączenia
Skry z użytkowania (np. prace
zabezpieczające i modernizaRK
cyjne).
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Z PAMIĘTNIKA NAUCZYCIELA
Miałem w szkole różne klasy,
Były lenie i gamonie,
Fakt, zdarzały się głuptasy,
Lecz nie sami tacy, o nie!
Przykład rzadki, a tymczasem,
Choć się to nie mieści w głowie,
Mam już 5 lat taką klasę.
Zaraz o niej wam opowiem.
Wyjątkowy skład chojraków
(wśród nich kłamczuch i matołek),
Dobrali się w korcu maku,
Rozwalając całą szkołę.
Legły w gruzach wszelkie wzory,
Poziom spadł na łeb na szyję,
Nie wierzyłem do tej pory,
Że aż takich chwil dożyję.
Gdzie prymusi? Wzorce stare?
Jak to w końcu jest możliwe,
Że najmniejszy z chłopców, Jarek
Najważniejszym jest ogniwem?
Zdołał wmówić swym kolegom,
(widać, że go próżność łechce),
Że jest alfą i omegą,
I tak ma być jak on zechce.
Jest przykładem zawadiaki,
Doprowadza tym do szału,

Lecz choć sam wymyśla draki,
To nie bierze w nich udziału.
Podpuszczając swych kolegów,
Nie namyślał się zbyt wiele,
Wziął pierwszego kumpla z brzegu
I postawił go na czele.
Ten zaś nie ma swego zdania,
Nigdy nie wychodzi z cienia,
Wierząc ślepo, bez szemrania
Wykonuje polecenia.
Ktoś napisał w toalecie,
Że jest wzorem dla młodzieży,
Że najlepszy jest na świecie.
I on serio w to uwierzył.
Jarek nadal chce Andrzeja,
Ale w klasie wzbiera złość.
Pojawiła się nadzieja…
Ktoś powiedział: Mamy dość!
Rzecz się stała niebywała!
Choć potrzeba zmian jest rzadka,
Chcą Szymona, chcą Rafała,
Część Roberta chce, część Władka.
Kto ma szansę? Kto zwycięży?
Który wygra wyścig z czasem?
Znowu ten, co ukradł księżyc?
Czy się uda zmienić klasę?

© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Zmiany idą…
tokolwiek miał okazję prześledzić dzieje świata z pewnością zauważył,
że decydującą rolę w jego historii odgrywał przypadek. Oczywiście, nic
nie dzieje się bez przyczyny, ale wiele zdarzeń to zwykły zbieg okoliczności. Bywa też tak, że jakiś wynik jest następstwem prawideł obowiązujących we
wszechświecie. Nie zawsze należy doszukiwać się związku pomiędzy przyczyną
a skutkiem. Równie dobrze niektóre fakty mogłyby mieć zupełnie inny przebieg, jeśli zmienić choćby jeden element układanki. Przypomina to gry liczbowe – padają w nich wybrane losowo liczby,
a inne nie. Nikt nie jest w stanie powiedzieć dlaczego, ani znaleźć jakiś klucz, według którego sam
proces się odbywa. Wystarczy przytoczyć kilka przykładów, aby znaleźć potwierdzenie dla tej tezy. Gdyby przed milionami lat nie uderzył w Ziemię meteoryt, nie wyginęłyby dinozaury. Być może dominowałyby na naszej planecie do dziś. Zapewne nadal znajdowałyby się na szczycie łańcucha pokarmowego, siejąc grozę wśród pozostałych gatunków. Być może to one pisałyby dzisiejszą
historię naszej planety. Ssaki zajmowałyby jedynie nieistotną ewolucyjną niszę i nie miałyby sposobności, by rozwinąć się w istoty rozumne. Podobnie, jak niektóre współcześnie żyjące gatunki chowałyby się w podziemnych kryjówkach. Naczelne, jeśli w ogóle by istniały, prowadziłyby życie niczym dzisiejsze ryjówki lub drobne gryzonie żywiące się źdźbłami traw i nasionami. Niezbyt zachęcająca perspektywa dla przyszłego homo sapiens, nieprawdaż?
Na szczęście, przypadek wszystko odmienił. Był to, w świetle dostępnej wiedzy, kawałek materii pędzącej z ogromną prędkością w kierunku naszej planety. Przybył z otchłani kosmosu, a Ziemia znalazła się na jego trajektorii. Okazał się śmiercionośny dla większości zamieszkujących ją
gatunków. Dokonał zagłady jednych, otwierając możliwości przed innymi. Ci „inni” dostali szansę od losu i wykorzystali ją aż nadto skutecznie. Zajęło to miliony lat, zanim zasiedlili wszystkie
kontynenty, a ich ekspansja ciągle trwa. Ziemia staje się dla nich za mała, sięgają więc dalej, w
kosmos. Koronawirus, który uderzył w nas niczym ów meteoryt przed milionami lat, nie spowodował wprawdzie aż tak spektakularnych zniszczeń, ale z pewnością zapisze się w historii naszego gatunku.
Nietrudno zauważyć, że świat zmienia się skokowo. Zwykle, każdej większej zmianie towarzyszy jakieś poprzedzające ją zjawisko lub zdarzenie. Tego rodzaju punktów zwrotnych w historii było wiele, poczynając od umiejętności roznie„Dziś wyznacznikiem
cania ognia przez homonidów, przejścia z
koczowniczego trybu życia na osiadły, od popostępu jest cyfryzacja
skromienia dzikich zwierząt i zamiany ich w
i Internet, który odmienił trzodę hodowlaną, wprowadzenie szkolnictwa aż po rozwój komunikacji pozwalającej
świat w sposób nigdy
na przemieszczanie się na lądzie, na wodzie
wcześniej nie spotykany” i w powietrzu. Ta ostatnia umiejętność umożliwiła później rozwój lotnictwa cywilnego i
wojskowego aż do lotów kosmicznych, które są zwieńczeniem tego cywilizacyjnego procesu. To jedna z tych dziedzin współczesnej nauki, wiedzy i techniki, która jest swoistym papierkiem lakmusowym pokazującym, jak nieograniczone są możliwości ludzkiego umysłu.
To one pozwoliły na wiekopomne odkrycia naukowe, wykorzystanie maszyny parowej i całą osiemnastowieczną rewolucję przemysłową, która legła u podstaw produkcji na masową skalę, przyśpieszyła rozwój miast stworzyła nową, liczną klasę społeczną – robotników. Nie byłoby tego wszystkiego bez potęgi rozumu ludzkiego, bez świadomego wykorzystania praw fizyki, bez wynalezienia
prądu i zastosowania go na szeroką skalę, bez kolejnych odkryć naukowych wdrażanych masowo
do gospodarstw domowych, bez zastąpienia siły mięśni pracą wykonywaną przez maszyny.
Przez całe wieki, a nawet tysiąclecia życie poszczególnych pokoleń nie różniło się od siebie aż tak
bardzo. Jeszcze niedawno, główną siłą napędową były woły lub konie. Zmieniło się to dopiero w
epoce pary, węgla i stali. Dziś wyznacznikiem postępu jest cyfryzacja i Internet, który odmienił świat
w sposób nigdy wcześniej nie spotykany. Wpłynął na relacje między ludźmi, wywracając wszystko, co było dotąd.
Jeszcze nie wiemy, jakiego rodzaju zmiany czekają nas po koronawirusie. Jedno jednak jest
pewne – nic już nie będzie takie jak dawniej. Zmienia się postrzeganie wielu kwestii, do jakiego przywykliśmy. To pandemia i związane z nią ograniczenia sprawiły, że musieliśmy dostosować się do
nowych wymagań. Okazało się, że praca zdalna wcale nie jest gorsza od stacjonarnej, że może być
od niej bardziej wydajna. Czas tracony np. na dojazdy do biura można wykorzystać lepiej. Podobnie jest z edukacją online. Tu też odkrywane są nowe możliwości, które mogą okazać się korzystne zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Nie wszyscy zapewne poradzą sobie z nowymi wyzwaniami, ale na ich miejsce przyjdą ci, którzy potrafią im sprostać.
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Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

Wszędzie bajer dla frajerów
udzie, w tym roku czeka nas susza stulecia! Tak grzmiały jeszcze nie tak
dawno prawie wszystkie media. Niektóre wręcz wieszczyły Armagedon,
czyli powszechny głód i kosmiczne ceny owoców oraz warzyw. “W kolejnych miesiącach dobije nas susza. Najnowsza prognoza dosłownie ścina z nóg, choć
już od stycznia wiadome było, że brak opadów śniegu zimą i niedobór opadów
deszczu wiosną źle odbiją się na tegorocznych plonach i cenach żywności” – straszyła w necie słynna blogerka pogodowa Arleta Unton - Pyziołek. Wtórowali jej kolejni twórcy pogodowej rzeczywistości, których nazwisk z litości nie wymienię: “Susza w Polsce. Prognoza opadów na kolejne miesiące ścina z nóg... Na dodatek sytuacja będzie się pogarszać, będą schły nawet sosny i świerki w
lasach... Wysokie temperatury i brak śniegu w zimie sprawią, że będziemy borykać się z nieustającą suszą... Susza w 2020 roku będzie najgorsza od 100 lat? Brak deszczu ją zapowiada!”. Nawet sam
Zdzisław Cyganiak, wieloletni obserwator przyrody z Wartkowic, był kompletnie załamany. Uważał bowiem, że takiej suszy, jaka czeka nas w tym roku, nie było od czasu II wojny światowej.
Za kilka dni lipiec i faktycznie susza w kraju jak jasna cholera. Nie pada od wielu dni, rzeki i jeziora wysychają, totalna katastrofa... Tych wszystkich czarnowidzów i nierobów utrzymujących się
z gadania wykąpałbym w smole, posypał pierzem i przegonił batogami Marszałkowską. Może to nauczyłoby ich powściągliwości w przepowiadaniu najbliższej przyszłości. W ogóle przepowiadacze
pogody i telewizyjne lalki zwane pogodynkami mają klawe życie. Za nic nie odpowiadają, a zarabiają pieniądze niedostępne dla gawiedzi wsłuchującej się w ich przepowiednie. Jak podaje „Super
Express”, Dorota Gardias z TVN dostaje za dwie godziny prognozowania o pogodzie około 7 tysięcy zł. Robi też w imprezach i galach, biorąc za jeden wieczór 13 tysiaków. Do tego dochodzą specjalne eventy oraz udział w reklamach i programach rozrywkowych. Gdy więc masz pogodynkę w
rodzie, bieda z pewnością cię nie ubodzie.
Sprawdziła się tylko jedna przepowiednia pogodowych wróżów i wróżek: faktycznie ceny owoców
i warzyw zmierzają ku orbicie okołoziemskiej. Inflacja inflacją, ale od pewnego czasu z rolnikami dzieje się coś dziwnego. Ceny towaru nigdy nie spadają, nawet jeśli słońce świeci i natura nie skąpi wilgoci. Dla producentów rolnych zawsze jest okazja do windowania cen. Śliwka droga, bo wiosną wymarzła, pietruszka po 2 euro za kilogram, bo była susza. Truskawka wygniła przez nadmierne opady deszczu. Od kilku tygodni jest parno, wilgotno, ale ciepło, więc kilo czereśni powinno kosztować poniżej
10 zł za kilogram, ponieważ w tak idealnych warunkach drzewka muszą obficie obrodzić. Nic z tego.
Dlatego – choć jest to mój ulubiony owoc, nie kupuję. Nie z oszczędności, lecz z zasady.
ie bywam nad polskim morzem z wielu względów. Podstawowa przyczyna mojego wstrętu do Bałtyku to wszechobecna drożyzna. Tak jak nie kupuję pączków u Bliklego, gdyż są
bardzo drogie, a wcale nie najlepsze, tak wolałbym umrzeć z głodu na plaży niż zapłacić
około 100 zł za porcję ryby z frytkami. Ostatnio ktoś zamieścił w Internecie kopię rachunku, który
opiewa na 240 zł za dwie porcje rybki z dodatkami. Śmieszą mnie ludzie, którzy dają się bezczelnie oskubać, a potem łkają w necie z rozpaczy. Za czasów mojej młodości jedną z metod oszustwa
był bajer. Bazując na ludzkiej pazerności bajeranci potrafili wycisnąć z człowieka ostatnią złotówkę. Dzielili się rynkiem: cinkciarze grasowali pod Peweksami i bankami, wymieniając walutę i krojąc frajerów na tzw. wajchę. Pokerzyści i benklarze (oszukańcza gra w trzy karty) działali w grupach i czyścili portfele amatorom łatwego zarobku. Cyganie oferowali skórzane ubiory i złoto, które okazywały się bezwartościowym chłamem. Zdarzyło się nawet, że bajeranci zdołali wcisnąć
chłopkom - roztropkom za grube pieniądze Kolumnę Zygmunta i Most Kierbedzia.
Dzisiaj słowo “bajer” jest rzad„Sprawdziła się tylko jedna
ko używane, bo zastąpił je inny
termin, bardziej poprawny, marprzepowiednia pogodowych
keting mianowicie, którego najwróżów i wróżek: faktycznie
prostsza definicja brzmi: „Zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”.
ceny owoców i warzyw zmieMarketingowcy są szkoleni, nirzają ku orbicie okołoziemskiej” czym lekarze, przez całe życie.
Chodzi o ciągłe doskonalenie
umiejętności dotarcia do klienta i wciśnięcia mu konkretnego towaru. Metodyczne działanie na ludzką podświadomość daje efekty w postaci gigantycznego zysku. Najlepszym przykładem są tak
zwane suplementy diety, które nie posiadają działania medycznego, a mimo to są masowo kupowane przez Polaków, i nie tylko. Wartość rynku suplementów diety szacuje się dzisiaj na nie mniej
niż 100 mld dolarów. W 2016 r. Polacy zakupili blisko 190 mln opakowań, wydając na ten cel 3,5
mld zł. Ubiegły rok był rekordowy, wprowadzono na rynek 7,4 tys. suplementów, w tym wiele nowych, przy średniej z poprzednich lat nieprzekraczającej 4 tysięcy. Stoi za tym nieprzerwana i bardzo agresywna kampania reklamowa prowadzona w mediach. Mówiąc krótko – suplementy diety to klasyczna kura znosząca złote jaja.
rzypomnę czym różni się suplement diety od produktu medycznego, czyli leku. Między innymi tym, że leku nie da się wyprodukować w garażu, a suplement jak najbardziej. Leki służą do skutecznej walki z chorobami i są pod ścisłym nadzorem organów państwa. Zanim
lek trafi do sprzedaży, musi być zatwierdzony przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Leki, ich sprzedaż i stosowanie są też kontrolowane przez inspekcję farmaceutyczną. Te, które sprzedawane są bez recepty, mają stosowną informację na opakowaniu oraz numery pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Suplementy natomiast występują w postaci tabletek, kapsułek lub syropów, które można dokładnie dawkować, dlatego przypominają leki, choć nimi nie są. Czemu nie są? Ponieważ leki produkuje się z surowców jakości farmaceutycznej, natomiast suplementy z surowców jakości spożywczej. Czyli, do kontrolowanego przez
organy państwa procesu produkcji leku i czasochłonnej procedury zatwierdzenia go przez państwowe urzędy dochodzi także kwestia jakości. Mówiąc krótko: odkąd suplementy diety wprowadzono na polski rynek, są one poza wszelką kontrolą.
Zacząłem felieton od pogodowych wróżbitów, często nie posiadających zawodowych kwalifikacji i trafiających na ekrany przy pomocy dobrych układów oraz ładnych buzi. Wolny rynek spowodował powstawanie nowych zawodów – jak na przykład barista, podolog, czy trycholog. Kiedyś kawę w barach parzyli barmani, a w urzędach po prostu kawiarki. Dzisiaj robią to bariści, czyli... osoby zawodowo zajmujące się parzeniem oraz podawaniem kawy. Skąd zmiana nazwy? Barista
brzmi dużo poważniej niż barman, bardziej po europejsku. Podolog to specjalista od stóp. Podologia, czy podiatria to dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem, także chirurgicznym, chorób stopy i stawu skokowo - goleniowego. Problem w tym, że dzisiaj roi się wprost od
proponujących swoje usługi podologów, nieposiadających wykształcenia medycznego, a jedynie
maturę i kursy niektóre. Trycholog, czyli specjalista od uwłosienia. Raz spróbowałem porady, choć
wiedziałem z góry, że mojego dziadowskiemu uwłosieniu nic nie może pomóc. Trafiłem na panią
trycholog, która z punktu zaproponowała mi użycie na początek cudownego płynu powodującego
odrastanie włosów dokładnie w 77 proc. Kiedy zapytałem, czy jest lekarzem, zalała mnie potokiem
słów, które nie stanowiły odpowiedzi na pytanie. Wycofałem się. Trychologia to wąska i specjalistyczna dziedzina, która zajmuje się problemami związanymi ze skórą głowy oraz włosami. Trychologiem jest każdy dermatolog jako specjalista od chorób skóry. Jeśli usługi świadczy osoba, która nie
skończyła studiów medycznych, mamy do czynienia z trychologią kosmetyczną. Dlatego podstawą
przed wizytą u trychologa jest zdobycie wiedzy, czy naszych włosów będzie dotykał lekarz, czy kosmetyczka po kursach.
zisiejsze czasy to złota era dla bajeru. Z moich obserwacji wynika, że 60 procent reklamowych spotów w telewizji to skrajny infantylizm adresowany nie wiem do kogo. Przykład.
Rzecz dzieje się w samolocie linii pasażerskich. Atrakcyjny goguś za sterami aeroplanu łyka antybiotyk, ale zapomniał, nieborak, o specyfiku osłonowym. Piękna, niczym Venus z Milo, stewardesa wpada do klasy ekonomicznej i pyta wielkim głosem, czy któryś z pasażerów przypadkowo posiada taki suplement. W górę wędruje las rąk ze specyfikiem o konkretnej nazwie. Goguś z
wdzięcznością przyjmuje pomoc, łyka specyfik, tęgo ciągnie za stery i samolot płynie w powietrzu.
Lipa do kwadratu, czyli niebywałe oszustwo. Pilotom podczas rejsu nie wolno przyjąć z zewnątrz
do kokpitu żadnego jedzenia i picia, nie mówiąc o pastylkach. Oni mają osobne racje żywieniowe
na wypadek, gdyby jedzenie pokładowe okazało się zatrute lub nieświeże. Mało tego, piloci spożywają posiłki osobno, nigdy wszyscy naraz. Ale to umknęło uwadze reżysera reklamowego gniota.
Zapewne niczym zapowiadacze pogody wziął scenariusz do tego spota – z chmur.
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Niezwykłe koleje losu generał-gubernatora i niezwykłej Polki

Skałon i Krahelska w roli zamachowca
L e c h K r ó l i ko w s k i
Generał Gieorgij Antonowicz
Skałon, 28 sierpnia 1905 r., został generał-gubernatorem warszawskim oraz objął dowództwo Warszawskiego Okręgu Wojennego. W latach 1912-1913 jego zastępcą był słynny później
gen. Aleksiej Brusiłow. Funkcje
generał-gubernatora warszawskiego sprawował do 1914 r.
odczas pobytu w Warszawie
mieszkał na Zamku, a latem w
Łazienkach. Skałon był niewątpliwie twardszym człowiekiem niż
jego poprzednicy: Michaił Czertkow i
Konstantin Maksymowicz. W zdecydowany sposób posługiwał się uprawnieniami, wynikającymi ze stanu wojennego, który na jego wniosek car
Mikołaj II wprowadził 10 listopada
1905 r. na obszarze Królestwa Polskiego. Była to odpowiedź caratu na
największy w dziejach Polski strajk powszechny, który trwał przez ponad
dwa tygodnie w pierwszej połowie listopada 1905.
kałon był pierwszym wysokim
urzędnikiem w Imperium Rosyjskim, który na podstawie paragrafu dwunastego o stanach nadzwyczajnych, zdecydował się karać śmiercią bez wyroku sądu. „W ciągu trzech
pierwszych lat generał-gubernator podpisał ponad tysiąc wyroków śmierci, z
tego w samej Warszawie w 1906 r. wykonano 343, w 1907 r. - 127 i w 1908 r.
-189. Wyroki śmierci poprzedzały tortury carskiej ochrany, które załamywały
ludzi słabszych, czyniąc z drobnej części byłych bojowników donosicieli i prowokatorów. Żandarmeria carska, chcąc
zohydzić w opinii społecznej działania
rewolucjonistów, fingowała napady typu bandyckiego, rzekomo dokonywane
przez bojowców”.
enerał-gubernator otaczał
się Rosjanami pochodzenia
niemieckiego, którzy w Kraju Nadwiślańskim pełnili najwyższe
funkcje administracyjne i wojskowe.
Podobno wyrażał pogląd, że Rosją powinni rządzić Niemcy, co zresztą było
faktem, gdyż w carskiej rodzinie Romanowów nie było już nawet kropli
rosyjskiej krwi (?). Generał A.A. Brusiłow – w swoich wspomnieniach –
napisał na ten temat: “Nie mogę nie
odnotować dziwnego wrażenia, które
wywierała na mnie wtedy cała wyższa, warszawska administracja. Wszędzie przełożonymi byli Niemcy: generał-gubernator Skałon, ożeniony z
baronową Korff, gubernator jej krewny Korff, pomocnik generał-gubernatora Essen, naczelnik żandarmów
Uthof, kierownik kantoru Banku Państwa baron Tiesenhausen, naczelnik
zarządu pałaców Tiesdel, oberpolicmajster Meyer, prezydent miasta
Müller, prokurator Hesse, kierownik
izby kontroli von Miclow, wice-gubernator Gresser, prokurator sądu Lieven, oficerowie sztabowi przy gubernatorze Engelstrom i Fechtner, naczelnik kolei żelaznych w Królestwie Hesket itd. Mnie mianowano po odejściu
Herschelmanna i byłem takim ostrym
dysonansem” (Brusiłow). Za to po
mnie otrzymał to stanowisko Rausch
von Traubenberg”.
kałon stał się „wrogiem publicznym” mieszkańców Królestwa. Był ostrożny i przebiegły, toteż zamach na niego był prawie
niemożliwy. Organizacja Bojowa PPS
znalazła jednak sposób. Postanowiono
zmusić Skałona do przejazdu trasą
określoną przez OB PPS. Bojowiec
PPS Michał Trzos, przebrany w mundur rosyjskiego oficera, spoliczkował
(14 sierpnia 1906) niemieckiego wice-
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Grób Wandy Krahelskiej - napis na poziomej płycie.
konsula Gustawa Lerchenfelda, mieszkającego w Warszawie przy ul Natolińskiej 9. W związku z tym, że władze
rosyjskie nie zdołały ustalić sprawcy,
Skałon – jako najwyższy rangą w Warszawie – musiał osobiście przeprosić
Lerchenfelda.
ilka dni wcześniej (12 sierpnia
1906), młoda (20-letnia) dama (Wanda Krahelska) z pokojówką (Albertyną Helbertówną) i
kucharką (Zofia Owczarkówną) wynajęła mieszkanie z balkonem od frontu przy ul. Natolińskiej 11, tj. po sąsiedzku z kamienicą, w której mieszkał
niemiecki dyplomata. 18 sierpnia 1906
r. warszawski generał-gubernator Grigorij Skałon udał się powozem do
mieszkania konsula Lerchenfelda, celem przeproszenia. Krahelska i
Owczarkówna rzuciły z balkonu na powóz trzy bomby, z których tylko dwie
wybuchły, nie czyniąc większych
szkód. Generał-gubernator został tylko lekko ranny, a trzy kobiety biorące
udział w zamachu – zbiegły, korzystając z zamieszania. Po zamachu Skałon, w obawie przed kolejnymi tego
typu akcjami, zdecydował się zaprzestać polityki stosowania kary śmierci
bez wyroku sądu.
odwaliny pod rozwój miasta za
czasów Skałona, tj. w l. 19051914, położył zasłużony dla
Warszawy jej prezydent Mikołaj Bibikow (1842-1923), który administrował
miastem do 29 czerwca 1906 r. Po nim
tę zaszczytną funkcję objął Wiktor Litwiński, który rządził miastem trzy lata, ale zasłynął z niekompetencji i ciemnych interesów. Od 4 września 1909 r.
ostatnim rosyjskim prezydentem Warszawy był Aleksander Müller. Swoją
funkcję sprawował do 4 sierpnia 1915 r.,
po czym przekazał urząd Zdzisławowi
Lubomirskiemu.
kałon w Królestwie Polskim
rządził twardą ręką, ale także
ręką wyciągniętą po łapówki.
W 1910 r. stało się to publiczną tajemnicą. Kontrola w Królestwie Polskim,
zainicjowana przez premiera Stołypina,
przeprowadzona została w 1910 r.
przez senatora Dmitrija Neidharta. Wyniki kontroli były druzgocące dla Skałona. Śledztwo przeprowadzone w
1910 roku wykazało, że Towarzystwo
Akcyjne „K. Rudzki i S-ka”, biorące
udział w przetargu na projekt i realiza-
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cję obecnego mostu Poniatowskiego,
przekazało Skałonowi sto tysięcy rubli łapówki. Po „sukcesach” Skałona w
tłumieniu rewolucji 1905 r. Petersburg
przymknął oko i generał-gubernator
nie poniósł z tego powodu żadnych
konsekwencji. Aleksander Kraushar –
świadek epoki – zarzuca Skałonowi
także wzbogacenie się przy okazji rozbiórki warszawskich fortów. Trzeba
podkreślić, że Skałon należał do najwyżej wynagradzanych dostojników Imperium. W 1908 r. jego wynagrodzenie
(roczne) wyniosło 36 tys. rubli za administrację oraz 13 tys. rubli za dowodzenie Warszawskim Okręgiem Wojennym. W tym czasie nauczyciel zarabiał rocznie do 540 rubli.
enerał-gubernator miał jednak różnego rodzaju „nadzwyczajne” wydatki, np. podarował bardzo drogi powóz primadonnie Opery Warszawskiej – Lucynie
Messal, z którą miał podobno romans,
takie przynajmniej krążyły plotki w
Warszawie. Wieloletnie rządy Skałona
w Królestwie doprowadziły do konfliktu z premierem Rosji Stołypinem. W tej
sytuacji wszelkie próby znaczniejszych
koncesji i ustępstw na rzecz ludności
polskiej, jakie, w późniejszym okresie,
wykazywał Skałon, były torpedowane
i blokowane przez koła rządowe w Petersburgu. Spory ze Stołypinem przyczyniały się natomiast do coraz korzystniejszej oceny generał-gubernatora
przez część polskiej opinii publicznej.
rigorij Skałon zmarł w Warszawie 1 lutego 1914 r. Obrządek pogrzebowy odbył się
w języku niemieckim. Dla nas osobą
znacznie bardziej interesującą jest główna uczestniczka zamachu – Wanda Krahelska (1886-1968), aktywna członkini PPS-u od 1904 r. Jej bratem był Jan
Krahelski (1884-1960), późniejszy wojewoda poleski i ojciec Krystyny, znanej,
m. in. z faktu, iż była modelką do twarzy Syreny, pomnika Ludwiki Nitschowej, a także autorką powstańczej pieśni
„Hej chłopcy, bagnet na broń...”. Krystyna już pierwszego dnia Powstania Warszawskiego została ciężko ranna i zmarła nad ranem następnego dnia, tj. 2
sierpnia 1944 r. Pochowana jest na naszym ursynowskim cmentarzu przy kościele św. Katarzyny na Służewie. W sąsiednim grobie spoczywa Wanda Krahelska, u której Krystyna przez pewien
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czas mieszkała w Warszawie. Dwie kobiety o niezwykłych życiorysach. O Krystynie napisano już bardzo wiele, przy
czym autorem większości „pierwotnych” i sprawdzonych informacji jest
Maria Marzena Grochowska, która kilkadziesiąt lat swego życia poświęciła
poszukiwaniu i utrwalaniu wiadomości
o Krystynie. O Wandzie Krahelskiej napisano dużo, ale dużo mniej. A jej historia jest wręcz gotowym scenariuszem
filmowym.
o zamachu na Skałona Wanda Krahelska zbiegła do Galicji. Tam jednak „namierzyły”
ją władze carskie, które wcześniej
ustaliły, że była ona uczestniczką zamachu. Rosjanie poprosili Austriaków
o aresztowanie Krahelskiej. Aby uniknąć wydania, Wanda fikcyjnie wyszła za mąż za austriackiego obywatela – Adama Dobrodzickiego. Została
jednak aresztowana (20 września
1907 r.), a sprawa nabrała w Galicji
wielkiego rozgłosu. Interweniowali
polscy posłowie do wiedeńskiego parlamentu. W końcu sprawę przekazano do rozpatrzenia w sądzie obwodowym w Wadowicach. Sąd po rozprawie w dniach 17-18 lutego 1908 r. jednogłośnie uniewinnił Wandę Dobrodzicką (Krahelską), pomimo że przyznała się do udziału w zamachu. Wyrok wywołał patriotyczny entuzjazm
nie tylko w Wadowicach. Wanda Krahelska pozostała w Galicji i jeszcze w
tym samym roku wyszła za mąż za
Tytusa Filipowicza. W następnych latach studiowała w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, na Uniwersytecie
Jagielońskim, a następnie w Akademii
Sztuk Pięknych we Florencji.

P

o odzyskaniu niepodległości
przez Polskę pracowała społecznie w różnych strukturach
PPS. Po powrocie męża z sowieckiej
niewoli przebywała z nim na placówkach dyplomatycznych w Finlandii,
Belgii i USA. W 1935 r. powołała do życia miesięcznik „Arkady”, którym kierowała do 1939 r. Za ten miesięcznik
dostała dwukrotnie Grand Prix na międzynarodowej wystawie w Paryżu w
1937 r.
drugiej połowie 1942 r. –
wraz z Zofią Kossak-Szczucką – powołała Społeczny
Komitet Pomocy Ludności Żydowskiej.
Po II wojnie powróciła do Warszawy i
włączyła się do prac Biura Odbudowy
Stolicy (BOS), gdzie działała w Wydziale Propagandy. Pracując tam, powołała do życia czasopismo „Skarpa Warszawska”, które w 1946 r. przekształciło się w popularny tygodnik „Stolica”.
Później przez dekadę pracowała w Ministerstwie Kultury i Sztuki, skąd przeszła do Spółdzielni Inwalidów Nauczycieli i Emerytów „Wspólna Sprawa”.
Zmarła w Warszawie 5 lutego 1968 r.
Pochowana jest na ursynowskim cmentarzu przy kościele św. Katarzyny. Jej
nazwisko na poziomej płycie jest trudne do zauważenia, z tego względu, iż na
pionowej płycie tego samego grobu widnieje (mocno wyeksponowane) nazwisko: Bohdan Krahelski. Jest to nazwisko
brata Krystyny, polskiego lotnika RAF
(Dywizjon 307), który zginął w 1958 r.
w bliżej niewyjaśnionych okolicznościach nad Morzem Śródziemnym. Jego ciała nigdy nie odnaleziono, toteż
jego grób („wspólny” z Wandą Krahelską) jest tylko symboliczny.
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! Żoliborz, 89 m2, wynajęty
na 10 lat, z najemcą, c.
1 mln 550 tys.zł , 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom, ok. Piaseczna,
200/1300 m2, do wejścia,
supercena 650 tys. zł, 601 720 840

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

! Dom ok. Góry Kalwarii,
w stanie surowym 230 m2 na
działce 1300 m2. Cicha, spokojna
okolica, tylko 350 tys.zł,
601 720 840
! Dom Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 601 720 840,

HISZPAŃSKI, 507 087 609

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

MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327

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

NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
sprzedaż
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Centrum, kamienica do
remontu, na sprzedaż,
601 720 840
! Gocław, 52m2, 2 pokoje,
wysoki standard, tylko 520 tys. zł,
601 720 840
! Kabaty, 67 m2, 3 pok.,
ul. Jeżewskiego, parter, z garażem,
601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Targówek, 47 m2, parter,
ok. metra, 601 720 840
! Ursynów, 55 m2, 2 pokoje,
parter – do wynajęcia, 2500 zł/m-c
601 720 840
! Ursynów, 78 m2, 3 pokoje,
garaż, 2011 r., 601 720 840

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

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

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777

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

MALOWANIE, 722 920 650

! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż, z powodu braku czasu,
601 720 840

MALOWANIE, gładź
505 73 58 27
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MOSKITIERY, 602 380 218

! Lokal 75 m2, Centrum,
z najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 ,
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840
! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840

BROWAR Jabłonowo zatrudni
wózkowego, email:
zj@jablonowo.pl

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

Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt,
do wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840

! Mokotów Górny, dom
320 m2, po remoncie, działka
420m2, 601 720 840

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

POSZUKUJĘ opiekunki do
niepełnosprawnej lub dziecka,
609 18 64 18

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

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

POSZUKUJEMY Pań do serwisu
sprzątającego w Centrum Sprostu
Wilanów ul. Wiertnicza 26 A,
Warszawa. Zainteresowane osoby
prosimy o kontakt na mail:
csw@wilanow.pl,
tel: 22 885 00 60 w. 103.

! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu
w Wilanowie, oś. zamkniete,
3,5 mln zł, 601 720 840
! Wilanów, 280 m2,
superokazja, dom po remoncie,
tylko 1.6 mln zł, 601 720 840
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Działki:
! Borowina, działka budowlana
1800 m2, 601 720 840
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena,
601 720 840
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy
ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
Do wynajęcia:
! Centrum, restauracja, 130 m2,
do wynajęcia z wyposażeniem
lub bez, 601 720 840
! Mokotów, 116 m2,
superlokalizacja, prestiżowy
apartament do wynajęcia, garaż,
ochrona, 601 720 840

! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych,
trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie szuka dla
swoich klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
REMONTY mieszkań,
malowanie, glazurnictwo,
669 945 460
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARSTWO, 505 935 627

CENTRUM SPORTU WILANÓW
poszukuje technika-konserwatora
do stacji uzdatniania wody na
pływalnię przy ul. Wiertniczej 26A,
02-952 Warszawa.
Zainteresowane osoby prosimy o
kontakt na mail: csw@wilanow.pl,
tel: 22 885 00 60 w. 103.
Pożądane umiejętności to zmysł
techniczny, wiedza hydrauliczna,
uprawnienia SEP E lkV.

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

SPRZEDAM działkę 300 m2 na
terenie ROD Wilanów,
ul. Łucznicza, 601 303 660

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

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
KOMPLEKSOWE
prace wykończeniowe
Firma Macher
tel: 500 383 006

SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 303 530

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

W SPRAWIE
OGŁOSZEŃ
DROBNYCH
PROSIMY
O KONTAKT
POD UMEREM
509 586 627
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Warszawiacy nic sobie nie robią z koronawirusa...

Ważne telefony

Śmiercionośna lekkomyślność
Zatłoczone w weekend wiślane bulwary, pełne
ogródki piwne, brakuje
tylko hucznego swingers
party. Warszawiacy zapomnieli o pandemii COVID19, chociaż wszystko
wskazuje, że najgorsze dopiero przed nami.

Przypomnijmy, że nadal obowiązuje w Polsce obowiązek zakrywania ust i nosa “w sklepach,
urzędach i we wszelkich pomieszczeniach, gdzie styka się ze
sobą wiele osób”. Szumowski sugeruje nawet, że niedługo powróci bezwzględny obowiązek
noszenia maseczek. Wszystko

usuniętymi genami oraz żywe,
niepatogenne drobnoustroje
przenoszące i eksponujące na
swej powierzchni czynniki zakaźne. Reasumując, na szczepionkę musimy poczekać i jeśli
nie chcemy jesiennego szczytu
zachorowań musimy wciąż dbać
o społeczny dystans, higienę i
zasłaniać usta i nos.

Warszawski
bal ludożerców

Minister zdrowia ostrzega
przed drugą falą pandemii koronawirusa. “Wrócą obowiązkowe maseczki” – coraz częściej
słyszymy od czynników rządowych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 311
nowych i potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Polsce. Oznacza to, że w sumie zachorowało 31 tys. 931 osób. Na
Covid-19 zmarło kolejnych 10
chorujących. Liczba śmiertelnych ofiar pandemii osiągnęła
już w Polsce 1356. Wyzdrowiało 16 tys. 683 zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Styczność z COVID-19 miało
15% społeczeństwa?
– Ze wstępnych danych wynika, że 1,5 proc. społeczeństwa
ma przeciwciała, co znaczy, że
taka część populacji miała kontakt z wirusem. Jesteśmy w
trakcie badań osób, które jadą
do sanatoriów. Na ponad 2 tysiące wynik pozytywny zanotowaliśmy u 10. To pokazuje skalę wirusa w populacji – mówił
minister zdrowia Łukasz Szumowski.

przez rozluźnienie, jakie nastąpiło w ostatnich, ciepłych dniach.
Polacy zdali się zapomnieć, że
pandemia będzie trwała do momentu wynalezienia nie tylko
skutecznej, ale i bezpiecznej
szczepionki. Wprowadzenie takiej do obrotu może potrwać
jeszcze kilkanaście miesięcy.
– Nad szczepionką przeciwko
COVID-19 prowadzone są intensywne badania na całym świecie,
opracowywanych jest już ponad
110 preparatów. Jednak taka
szczepionka musi być nie tylko
skuteczna, ale i bezpieczna – wyjaśnia dr hab. Aneta NitschOsuch z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Specjaliści twierdzą, że do
opracowania i produkcji szczepionki chroniącej przed koronawirusem SARS-CoV-2 wykorzystywane będą nowe technologie, które jednocześnie powinny gwarantować większe ich
bezpieczeństwo. Testowane są
różnego typu preparaty, w tym
szczepionki DNA i RNA, rekombinowane białka wywołujące odpowiednią reakcję odpornościową, a także czynniki infekcyjne z

Warszawiacy jednak zachowują się tak, jakby pandemii w
ogóle nie było. Życie towarzyskie kwitnie i nikt nie pamięta o
społecznym dystansie, a nawet o
maseczkach w zamkniętych pomieszczeniach. Autor niniejszych
słów sam widział jak na ekskluzywnym z pozoru Wilanowie jeden z klientów dyskontu odpowiedział ochroniarzowi na uwagę o założeniu maseczki: “to
mnie k...wa zmuś”. Szanownego
pana zmuszać nikt nie będzie,
podobnie jak on nie zmusza się
do empatii czy po prostu myślenia. Zanim więc zdejmiemy maseczkę w zamkniętym miejscu,
pomyślmy, czy chcemy stawać
po stronie “sklepowego chama”.
Mimo woli przychodzi na myśl
wiersz nieodżałowanej pamięci
Tadeusza Różewicza “List do ludożerców”. Warto przypomnieć
Czytelnikom choćby fragment:
„Zrozumcie Ludzi jest dużo
będzie jeszcze więcej
więc posuńcie się trochę
Ustąpcie Kochani ludożercy
Nie wykupujcie
wszystkich Świec,
sznurowadeł i makaronu
Nie mówcie odwróceni tyłem:
Ja mnie mój moje
Mój żołądek mój włos
Mój odcisk moje spodnie
Moja żona moje dzieci
Moje zdanie Kochani ludożercy
Nie zjadajmy się
Dobrze
Bo nie zmartwychwstaniemy
Naprawdę.”
Odsuńmy się więc od sąsiada
w autobusie, nałóżmy maseczkę,
odkasłujmy w kierunku łokcia i
nie tłoczmy się, gdy to jest zupełnie niepotrzebne. Naprawdę
nie testujmy, czy będzie zmartwychwstanie, gdy zarazimy siePiotr Celej
bie lub innych.

Uczcijmy pamięć pomordowanych

W sobotę 20 czerwca przypadła 80. rocznica egzekucji więźniów Pawiaka w
Palmirach. Tego dnia
uczciliśmy pamięć 368
ofiar pod Pomnikiem
Drzewa Pawiackiego oraz
w Palmirach.
W latach 1939-1921 w Palmirach odbyło się 21 egzekucji,
w których zginęło ponad 1700
osób. Miejsce w lasach Kampi-

nosu wybrano nieprzypadkowo. Teren był ogrodzony drutem kolczastym, ponieważ
wcześniej mieścił się tam skład
amunicji Wojska Polskiego. Odosobnione miejsce było idealne
do ukrycia zbrodni na ludności
polskiej.
W dniach 20–21 czerwca
1940 r . Niemcy rozstrzelali tam
368 osób, w tym 82 kobiety.
Wśród Nich znaleźli się: długo-

letni poseł na Sejm RP – Mieczysław Niedziałkowski, Marszałek
Sejmu – Maciej Rataj, mistrz
olimpijski w biegu na 10 000 m
– Janusz Kusociński, poseł na
Sejm i senator RP – Halina Jaroszewicz, wiceprezydent Warszawy – Jan Pohoski.
Aby uczcić pamięć Ofiar, Muzeum Więzienia Pawiak – oddział Muzeum Niepodległości w
Warszawie i Muzeum – Miejsce
Pamięci w Palmirach – oddział
Muzeum Warszawy organizują
obchody rocznicowe. W programie uroczystości przewidziano
oddanie hołdu Zamordowanym
i złożenie kwiatów pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego oraz
odmówienie modlitwy i złożenie kwiatów na terenie cmentarza w Palmirach.
W czwartek, 18 czerwca, na
kanale YouTube Muzeum Niepodległości został zaprezentowany film poświęcony wydarzeniom z 1940 roku.
MM

Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Andrzej Trepczyński
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 10-20.

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

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

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

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

701 75 00

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

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

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

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