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Nieporozumienie wokół Porozumienia

W

iele lat temu jakiś pilnujący prestiżu władzy ludowej w Polsce sierżant
Milicji Obywatelskiej na Pradze
tak uzasadnił stwierdzenie, iż ktoś
naruszył obowiązujące przepisy:
„Obwiniony przechodził przed komisariatem MO krokiem szyderczym”. W zupełnie nowych już czasach Policja Państwowa zatrzymała całą gromadę osób zmierzających w kierunku piłkarskiego stadionu Polonii Warszawa, bo
wszystkich najprawdopodobniej
wzięto za uczestników zadymy, jaką chcieli zorganizować wrodzy
Czarnym Koszulom kibice Legii.
Ostatnio zaś małą sensacją stało
się skierowanie przez policję do sądu sprawy znanego fotoreportera,
freelancera zresztą – Kuby Atysa.
Podobnie jak paru jego kolegów
po fachu, starał się on sfotografować demonstrację pod żoliborskim
domem pewnego obywatela, którego autorytet źli ludzie próbują pomniejszać, określając go nadzwyczaj pogardliwym ponoć mianem
„Szeregowego Posła”.
ie wiem, czy policjanci,
którzy spisali Kubę, postawili mu słuszny zarzut naruszenia przepisów o zachowaniu obowiązującego obecnie dystansu między osobami przebywającymi w miejscach publicznych czy też pochopnie dopatrzyli się jego udziału w nielegalnym

N

zgromadzeniu, ale mogę się domyślać, że w grę wchodziły również polityczne względy. Być może, ktoś chciał pokazać, że jak Kuba Bogu (z Żoliborza), tak i Bóg
Kubie. Nie mnie to akurat roztrząsać, jakkolwiek wiem, że ten
bardzo zdolny paparazzo potrafi
znakomicie utrwalać obiektywem
zgoła niecodzienne sytuacje. W
1991 roku przybył na bodaj
pierwszą w Polsce galę boksu zawodowego, zorganizowaną na
Torwarze. Na tę premierę pojechali prosto z mojego domu były
mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Władysław Komar i jego serdeczny druh, dawny dziesięcioboista Legii – Lech Nikitin. Przy
wejściu napotkali znanego dziennikarza Janusza Atlasa, który
wcześniej zaszedł Komarowi za
skórę. Nikitin zapytał agresywnym tonem Komarowego adwersarza, czy potwierdza swoje niemiłe zchowanie wobec starego mistrza, na co Atlas przyjął postawę
bokserską, odważnie odpowiadając Lechowi swoim pytaniem: – A
co, może chcesz się bić? W tym
momencie o niebo silniejszy, wysportowany lekkoatleta od razu
zrezygnował z kontynuowania
słownej utarczki i paroma celnymi ciosami pokazał Januszowi,
co to znaczy prawo i sprawiedliwość. Znajdujący się na miejscu
Kuba Atys sfotografował nierówny pojedynek i zdjęcia tej sceny
wymierzania sprawiedliwości zamieściła „Gazeta Wyborcza”, której redaktorzy uznali tamto towarzyskie starcie przed rozpoczęciem gali za o wiele ciekawsze niż
wszystkie oficjalne walki razem
wzięte. Tym bardziej, że posiniaczona i krwawiąca twarz Janusza dobitnie świadczyła, iż to nie
on okazał się zwycięzcą.

Z
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rzypominam tę garstkę odległych w czasie zdarzeń – w
obliczu oczekiwanego w arenie na Wiejskiej pojedynku, który
ma stoczyć ów Szeregowy Poseł z
Żoliborza z innym Szeregowym Posłem, występującym w tym wypadku w roli challengera. Diabli wiedzą, jak się ta walka o mistrzostwo
Polski zakończy, tym bardziej, że
można się spodziewać tolerowania
przez sędziów uderzeń poniżej pasa. Były wprawdzie próby dojścia do
Porozumienia z challengerem, iżby
zrezygnował z walki i nie usiłował
odebrać tytułu dotychczasowemu
mistrzowi, ale skończyło się chyba
na całkowitym nieporozumieniu.

Napomykam o tym mimochodem,
no bo kto ma dziś głowę do zajmowania się walkami na pięści, skoro
pandemia koronawirusa kosi kolejne ofiary, a suszę mamy wszyscy
nie tylko w gardle.
ieliczni, którym nie polityka w głowie, dostrzegają
już w tej chwili, że właśnie
brak wody zdominuje krajobraz
Polski w najbliższych miesiącach i
latach. Czeka nas takie uderzenie
w gospodarkę, że w porównaniu z
tym ciosy wymierzone Atlasowi
przez Nikitina to po prostu pieszczota. Wygląd wysychającej gwałtownie Wisły jest jeszcze bardziej
wymowny niż poharatana twarz
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Janusza. Tymczasem – zamiast zająć się tą, bodaj najpoważniejszą
kwestią braku wody – główny reżyser w teatrze politycznych kukiełek
poświęca czas na interpersonalne
intrygi. Pociąganie za sznurki może być czynnością ciekawą, a nawet
pasjonującą dla kogoś, kto nie ma
nic lepszego do roboty. Tylko że zaraz może się okazać, iż zabraknie
państwowej kasy również dla teatru marionetek, zachowujących
się, jak im wielki manipulator każe. Nawet w środku nocy. Raz klęczących, raz milczących, innym razem bijących brawo albo pokłony,
gdy tylko gromowładny Zeus
zmarszczy brew.

aniepokojeni coraz jawniejszym naruszaniem demokracji obywatele zaczynają się obawiać, czy nie szykuje się
nam powtórka z historii w postaci zamachu majowego. Jakoś
dziwnie słabo świętowano kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, bowiem samo słowo
„konstytucja” stało się dla wielu
osób w teatrze marionetek drażniące, a może nawet obraźliwe,
skoro tyle niemiłych im osób demonstracyjnie nosi koszulki z tym
słowem wymalowanym od przodu. Na wszelki wypadek, żeby w
trybach władzy nic nie zgrzytało,
coraz częściej przeprowadza się
więc różne czynności całkowicie
poza jakimkolwiek, a przede
wszystkim konstytucyjnym trybem. Jak to robić, to już wiele razy pokazał Szeregowy Poseł, który
parę lat temu wyznał szczerą
prawdę o swojej drużynie, oznajmiając: „Nas nie przekonają, że
białe jest białe, a czarne jest czarne”. Zatem, daremnie przekonywać ten Wunderteam, że coś jest
niekonstytucyjne, bo ma się do
czynienia z besserwisserami, co
przyjmują postawę niezapomnianego redaktora Kura z 1968 roku
(Kur wie lepiej...).
skoro tak, to wypada się
spodziewać, że takie głupoty – jak normy prawne i reguły demokracji – nie przeszkodzą Wunderteamowi w jak najrychlejszym przeprowadzeniu wyborów prezydenckich na takiej zasadzie, na jakiej Henry Ford sprzedawał kiedyś swoje auta. Każdemu
pozwalał wybrać dowolny kolor
pojazdu pod warunkiem, że będzie
to kolor czarny.
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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Będą nowe murale przy metrze

„Czterdziestolatek” to jeden z tych seriali, które
nadal wspominane są
przez wiele osób, a perypetie ich bohaterów wywołują uśmiech na twarzy.
Już niebawem mural z wizerunkiem inżyniera Karwowskiego i Maliniaka – zwycięski projekt z budżetu obywatelskiego
2020 – pojawi się przy wejściu na
stację metra Ursynów.

Obecnie poszukiwany jest wykonawca muralu, który wymalowany zostanie na szybie windy
przy wejściu na stację metra Ursynów. Grafika będzie prezentowała bohaterów serialu „Czterdziestolatek” – inż. Stefana Karwowskiego i technika Romana
Maliniaka – fikcyjnych budowniczych sztandarowych warszawskich inwestycji z PRL-u lat 70tych: Dworca Centralnego, Tra-

sy Łazienkowskiej i osiedla Ursynów. W rolę inż. Karwowskiego
wcielał się Andrzej Kopiczyński,
a Romana Maliniaka – Roman
Kłosowski.
Aktorów i granych przez nich
bohaterów oraz reżysera serialu przypomni inskrypcja: Roman Maliniak (Roman Kłosowski, 1929-2018) i inż. Stefan
Karwowski (Andrzej Kopiczyński, 1934-2016) budowniczo-

wie Warszawy z serialu „40-latek” w reż. Jerzego Gruzy
(1932-2020).
Mural zostanie wykonany na
stacji pierwszej linii metra – Ursynów, przy al. Komisji Edukacji
Narodowej, na szybie windy,
przy południowo-wschodnim
wejściu. Ściana przeznaczona
pod grafikę ma wymiary 286 x
926 cm. Po zakończeniu prac
mural zostanie zabezpieczony
powłoką anty-graffiti. Zwycięzca przetargu będzie miał na wykonanie grafiki trzy miesiące od
dnia podpisania umowy.
Mural z inż. Karwowskim i
Maliniakiem będzie już kolejnym wykonanym na południowym odcinku pierwszej linii metra w ramach budżetu obywatelskiego. W 2018 roku na stacji
Imielin zagościli pedagog Maria
Grzegorzewska i patron dzielnicy Julian Ursyn Niemcewicz, a
na stacji Stokłosy: rtm. Witold
Pilecki oraz kryptolodzy Marian
Rejewski, Jeży Różycki i Henryk
Zygalski. Kryptolodzy pracowali w Pyrach, na terenie dzisiejszego Ursynowa, gdzie znajdował się polski ośrodek dekryptażu i pracowano nad złamaniem szyfru niemieckiej Enigmy.
w w w. z t m . p l

Gdzie się leczyć na Ursynowie?
Masz gorączkę, duszności, kaszel? Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7
dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują co zrobić, aby otrzymać pomoc.
Na Ursynowie pomoc lekarską uzyskać można w przychodniach
opieki podstawowej i specjalistycznej realizującej świadczenia w ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Warszawa-Ursynów. Świadczenia medycznie dla mieszkańców Ursynowa można realizować także w ramach kontraktów Narodowego Funduszu Zdrowia.
Więcej informacji, w tym linki do interaktywnych map, można
znaleźć na stronie internetowej www.ursynow.pl.

Maski dla
ursynowian
Dofinansowanie retencji

Urząd Dzielnicy Ursynów
otrzymał 500 ochronnych maseczek jednorazowych od firmy
Masskiss.pl. Burmistrz Ursynowa postanowił przekazać je wolontariuszowi Tomaszowi Kaczyńskiemu, który pracuje z osobami dotkniętymi kryzysem bezdomności. Do przekazania doszło 5 maja w gabinecie burmistrza Roberta Kempy. W czasie
pandemii koronawirusa liczy się
każda pomoc.

Od października 2019 r. mieszkańcy Warszawy mogą
otrzymać środki finansowe na instalacje do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych
w miejscu ich powstania.
Tegoroczny nabór wniosków został przedłużony do końca maja.
Zachęcamy mieszkańców, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
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.

Rusza odbiór elektroodpadów i kłopotliwych odpadów komunalnych
Urząd Dzielnicy Ursynów
informuje, że od 6 maja
2020 r. na terenie Ursynowa zostanie wznowiony odbiór elektrośmieci oraz tzw.
odpadów kłopotliwych.
Mieszkańcy mają wiele możliwości, aby bezpiecznie i zgodnie z prawem oddać niepotrzebne odpady: dwa dyżury
mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK), dwa dyżury
odbioru elektroodpadów, co
najmniej kilkadziesiąt lokalizacji, gdzie można zostawić drobne elektroodpady (np. baterie).
Mieszkańcy Ursynowa mogą
też zamówić bezpłatny odbiór z
domu dużego sprzętu (np. lodówek).
Wskazane miejsca zbiórki:
– parking przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów – sobota
– teren przy boisku „Orlik” na
ul. Przy Bażantarni – sobota
– róg ul. Gandhi róg ul. Hirszfelda – sobota
– pętla autobusowa Osiedle
Kabaty - środa
Poniżej dostępne możliwości
oddawania elektroodpadów na
terenie Ursynowa.
MPSZOK-ii - mobilne punkty
selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych
Mobilne punkty to odpowiednio przystosowane samochody.
Kursują dwa razy w tygodniu:
w środy i soboty, zatrzymując
się w określonych godzinach w
wyznaczonych
punktach.

MPSZOK-i przyjmują tzw. kło- innych niż spożywcze, detergenpotliwe odpady komunalne.
ty i opakowania po detergentach
opakowania po środkach ochroMPSZOK Kabaty
ny roślin, pojemniki pod ciśnieŚrody 13.00 – 14.30
niem po aerozolach, rozpuszPętla autobusowa Osiedle Ka- czalniki, lampy fluorescencyjne,
baty (al. KEN 14 przy Tesco)
świetlówki lampy energooszczędne, termometry rtęciowe,
MPSZOK Imielin
tusze, tonery do drukarek, kleje,
Soboty 12.00 – 13.30
opakowania po klejach, baterie i
al. KEN 61 (Parking przy Urzę- akumulatory oleje i tłuszcze jadzie Dzielnicy Ursynów)
dalne, mały zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny (nie
MPSZOK-ii przyjmują więk- większy niż 25cm), np.: czajniki,
szość odpadów komunalnych suszarki, głośniki)
kłopotliwych:
NIE: odpady remontowo-budTAK: farby i opakowania po owlane, duży zużyty sprzęt elekfarbach, opakowania po olejach tryczny oraz elektroniczny, od-

pady wielkogabarytowe, odpady firmy ElektroEko – takie działa- wione w następujących lokalizielone, leki
nie zagrożone jest grzywną.
zacjach: Kazury 28 (SM „Wyżyny”), Małej Łąki 11 (SM „WyDo dyspozycji mieszkańców
Punkt przyjmowania elektro- żyny”), Żabińskiego 20 (SM
Ursynowa są też dwa PSZOK-i odpadów – firma Asekol
„Wyżyny”), Belgradzka 48 (SM
(stacjonarne punkty selektywSobota 10.00 – 14.00
„Wyżyny”), Na Uboczu 10 (SM
nej zbiórki odpadów komunalParking przy ul. Przy Bażan- „Wyżyny”), Meander 16 (SM
nych) czynne od poniedziałku tarni (obok Orlika)
„Wyżyny”), Puszczyka 12 (SMB
do piątku 14:00 –20:00 oraz w
Mieszkańcy mogą bezpłatnie Jary), Cybisa 2 (SMB Jary),
soboty 9:00 – 20:00:
pozbyć się zużytych urządzeń Wiolinowa 6 (SMB Jary), Duni– PSZOK przy ul. Zawodzie 1 elektrycznych i elektronicznych. kowskiego 8 (SMB Jary), Służ(Wilanów)
Wszystkie zebrane elektrośmie- by Polsce 3 (SMB Jary), Dem– PSZOK przy ul. Płytowej 1 ci są transportowane do zakła- bowskiego 6 (SMB Jary).
(Białołęka)
dów przetwarzania, gdzie są w
Do pojemników firmy Asesposób bezpieczny i zgodny z kol można wrzucać drobny zuElektroodpady
prawem demontowane i prze- żyty sprzęt elektryczny i elekNa Ursynowie są przygotowa- kazane do recyklingu.
troniczny, w tym m.in.: odkune dwa punkty do odbioru elekZakaz pozostawiania elektro- rzacze, tostery, wagi, komputetroodpadów, w których można odpadów w tym miejscu poza ry, klawiatury, myszki, drukaroddać zużyty sprzęt wyłącznie w podanym terminem lub w przy- ki, telefony, kamery, odbiorniwyznaczone dni i w określonych padku nieobecności samochodu ki radiowe, wiertarki, gry vigodzinach. Ponadto do dyspozy- firmy Asekol – takie działanie deo, drony, suszarki, młynki do
cji mieszańców jest wiele lokaliza- zagrożone jest grzywną.
kawy, mikrofalówki, zabawki
cji – więcej informacji wkrótce na
elektryczne, sprzęt muzyczny i
stronie www.ursynow.pl
Bezpłatny odbiór dużych elek- sportowy, a także zużyte batetroodpadów bezpośrednio z domu rie i akumulatory, używane w
Punkt przyjmowania elektroBezpłatny odbiór dużych telefonach,
elektronarzęodpadów – firma ElektroEko
sprzętów (pralka, lodówka, za- dziach, zabawkach, pilotach,
Sobota 10.00 – 14.00
mrażarka, kuchenka elektryczna zegarkach.
Parking przy ul. Gandhi róg czy telewizor o przekątnej poul. Hirszfelda
wyżej 24 cali) można zamówić
Pojemniki na drobny sprzęt
Mieszkańcy mogą bezpłatnie pod telefonem 2222 333 00. elektroniczny w instytucjach
pozbyć się zużytych urządzeń Przy okazji można oddać drobne i sklepach
elektrycznych i elektronicznych. elektrośmieci, w tym sprzęt
W wielu miejscach na UrsyWszystkie zebrane elektrośmie- AGD, RTV/IT, zużyte świetlów- nowie są również pojemniki na
ci są transportowane do zakła- ki czy baterie.
drobny sprzęt elektroniczny (badów przetwarzania, gdzie są w
Usługę świadczy firma terie, stare smartfony, etc.). Tasposób bezpieczny i zgodny z ElektroEko.
kie pojemniki znajdują się m.in.
prawem demontowane i przew Urzędzie Dzielnicy Ursynów,
kazane do recyklingu.
Stałe pojemniki do bezpiecz- w większości placówek oświaZakaz pozostawiania elektro- nego pozostawiania drobnych towych, w licznych sklepach sieodpadów w tym miejscu poza elektroodpadów
ciowych. Wkrótce Urząd Dzielnipodanym terminem lub w przyOgólnodostępne (czerwone) cy Ursynów przygotuje mapę tapadku nieobecności samochodu pojemniki firmy Asekol są usta- kich miejsc na Ursynowie.

5

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 jedne z najładniej usytuowanych kortów tenisowych w
Warszawie.

Ten obiekt SGGW, otulony zielenią parku tuż przy samej Skarpie Ursynowskiej, jest spowity ciszą z dodatkiem niesamowitego 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 dyspozycji 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 weekendowych, ale znacznie częstszych wycieczek w poszukiwaniu miejsc
do sportowania w warunkach relaksowych.

Równanie dróg gruntowych
Jak co roku po okresie zimowym Dzielnica Mokotów w ramach bieżącego
utrzymania dróg gruntowych wykonała profilowanie i uzupełnienie ubytków nawierzchni.
Prace były prowadzone m.in.
na ul. Goczałkowickiej, Zegarowej, Mocnej, Spiralnej i Ananasowej! Zainteresowanych mieszkańców prosimy o zgłaszanie potrzeb uzupełniania i profilowania dróg gruntowych na terenie
dzielnicy do Wydziału Infrastruktury, tel.: 22 443 67 02, email: mokotow.wgd@um.warszawa.pl.

Mieszkańcy Mokotowa pomagają!
Cała Polska walczy z pandemią koronawirusa pomagając najbardziej potrzebującym. Na Mokotowie także nie zabrakło
ludzi, którzy mają wielkie serca.
Artur Przybysz z Przybysz Athletics, niegdyś
mocno związany z KSW, a obecnie instruktor siłowni z Mokotowskiego Centrum Integracji Mieszkańców prowadzonego przez Urząd Dzielnicy
Mokotów, włączył się do pomocy i wspiera warszawskie szpitale oraz mieszkańców w tym trudnym czasie.

Pod koniec marca trener zorganizował internetową zbiórkę, podczas której przez 10 dni
uzbierał ponad 20 000 zł! Zebrane pieniądze
przeznaczone zostały przede wszystkim na zakup
środków ochrony osobistej. Pomoc trafiła do 25
szpitali! Instruktor rozdawał także bezpłatnie
maseczki seniorom oraz dzieciom. Dodatkowo
wsparł Akcję Społeczną „Lwie Serce”, której przekazał maseczki dla osób z noclegowni przy ulicy Polskiej 33!
Cieszymy się z ogromnego zaangażowania!
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Rozmowa z Szymonem Hołownią, jedynym niezależnym kandydatem na prezydenta

Myśleć globalnie, działać lokalnie
Mówił Pan wielokrotnie, że chce robić
“inną politykę”. Czyli jaką?
Chcę prowadzić politykę, w której obywatele odzyskują swój głos. Chcę, aby
świadomi i aktywni obywatele stali się
w polityce podmiotem, a nie przedmiotem rządów skłóconych ze sobą partii.
Dlatego tak ważne jest dla mnie słuchanie ludzi i skupianie się na lokalnych inicjatywach. Chcę myśleć globalnie, ale
działać lokalnie. I takie lokalne działania od miesięcy prowadzimy we wszystkich 16 województwach w ramach Ekipy
Szymona. Jedną z naszych lokalnych
grup jest bardzo prężnie działająca Ekipa
Szymona Warszawa. To świetni ludzie. W
każdej dzielnicy mamy już taką grupę.
Najmłodsi, to licealiści. Nasza najstarsza
wolontariuszka, pani Iza Płatkowska jest
osobą dobrze przedwojenną. Oczywiście
w tej chwili wolontariusze rozdają nasze
banery, które, notabene, rozchodzą się
jak ciepłe bułeczki. Jednak działania Ekipy Szymona to coś znacznie więcej niż
wyborcza robota. Rozkręcili nasze Ekipy z Sąsiedztwa, czyli akcję robienia zakupów starszym osobom. Rozdawali koperty życia, podarowali potrzebującym
“koszyki wielkanocne” z jedzeniem na
Święta. Choćby teraz organizują kolejną
zbiórkę ubrań i żywności dla osób w kryzysie bezdomności. Jeśli ktoś chciałby
pomóc, to zapraszam do naszego biura
przy Nowym Świecie 2, które, choć na
co dzień zamknięte, otwiera się na kilka
godzin na potrzeby właśnie takich akcji.
Pani Iza prowadzi specjalny telefon
wsparcia dla osób starszych, którym bywa bardzo ciężko w wymuszonej przez
epidemię samotności. Doskonale wiem,
ile dobrej energii i wiary w życie potrafi
przekazać ta niesamowita osoba! Wiem,
jak nasi wolontariusze przywracają wiarę w ludzi tym, którzy doświadczają wykluczenia z powodu bezdomności czy
biedy. To wszystko jest polityka. Taka,
jaką ja chcę robić. Nie ze strukturami złożonymi z partyjnych towarzyszy, ale z
ludźmi, którzy są tu, teraz, z sąsiadami,

znajomymi i potrzebującymi. Z obywa- rozwiązywać problemy ludzi, a nie je twotelkami i obywatelami.
rzyć. I w końcu chcę być prezydentem,
który myśli w kategorii pokolenia, nie kaW Pana programie ważne miejsce zaj- dencji. Myśli nie o tym, jak zachować swój
muje samorząd lokalny. Dlaczego?
stołek na następne kilka lat, ale o przyszłoMoim zdaniem to samorząd, a nie wła- ści naszych dzieci i wnuków. O tym, czy
dza centralna, jest fundamentem naszego one będą miały powietrze do oddychapaństwa. Samorząd skupiony na głosie nia, wodę do picia i wiedzę – jak odróżnić
obywateli zna najlepiej ich potrzeby. Jako fakty od propagandy i fake newsów.
prezydent zamierzam bronić samorządów przed ograniczaniem ich praw przez
A jeśli nie uda się Panu zwyciężyć w
rząd i nie podpiszę żadnej ustawy, która wyborach prezydenckich, zamierza Pan
zwiększy wydatki samorządów bez wska- zostać w polityce?
zania źródła, z którego ma pochodzić ich
Oczywiście. Zamierzam dalej działać
finansowanie. Będę strzegł samorządów z wykorzystaniem tego wsparcia i tego
przed centralizacją działań publicznych zaufania, którym już teraz obdarzyły
oraz walczył o zwiększenie subwencji dla mnie tysiące Polek i Polaków – nie zamietych, które ucierpiały wskutek pandemii. rzam się wycofywać. Już wkrótce opoWspólnie z samorządowcami z całej Pol- wiem więcej o tym, jakie mamy plany
ski stworzyliśmy Kartę Samorządową za- na czas po kampanii. Dziś mogę tylko
wierającą wszystkie te punkty. Poparły ją powiedzieć, że to, co widzicie teraz, to
już dziesiątki samorządowców w kraju, w dopiero początek. Nie za mną, ale wokół
tym aktywni samorządowcy warszawscy. mnie, stoi dziś w Polsce siedem tysięcy
Przedstawiam tam bardzo konkretne roz- wolontariuszy. Codziennie przychodzą
wiązania, również finansowe, które ma- nowi. Na moim wieczornym live kilka
ją na celu wzmocnienie samorządu lo- dni temu pojawiło się 56 tysięcy ludzi w
kalnego i zatrzymanie postępującej cen- jednym momencie. To są ludzie, którzy
tralizacji państwa.
podobnie jak ja, uwierzyli, że to nasz
kraj, że my, wspólnie możemy go zmieJakim prezydentem zamierza być Szy- nić. Mimo tego wszystkiego, co prezes i
mon Hołownia?
jego ludzie robią z Polską, my wiemy, że
Prezydentura nie jest o prezydencie, nas jest więcej.
ale o tym, że bez 38 milionów różnych Polaków i Polek, Polska po prostu się nie
Zamierza pan w tych wyborach waluda. Chcę być prezydentem różnych Po- czyć do końca?
laków. Jesteśmy różni i tacy różni musiMusimy walczyć do końca. Udowodnimy się nauczyć ze sobą żyć. Chcę być pre- my, że mimo krętactw PiS, naprawdę mozydentem, który wreszcie skończy z par- żemy wygrać te wybory. Pokażmy innym
tyjniactwem niszczącym Polskę. Partie i sobie samym, że nas, dumnych obywamuszą wrócić na swoje miejsce i państwo teli Rzeczypospolitej, jest więcej niż ustromusi wrócić na swoje miejsce, bo jest wła- jowych krętaczy. Że potrafimy zwycięsnością obywateli, a nie łupem zmienia- żać. Polskiej demokracji nie stać na bezjących się raz na cztery lata ekip. Na swo- czynność. Nasza historia dobitnie pokaje miejsce musi wrócić Kościół. Dosyć już zuje, że Polacy potrafią być skuteczni,
uroczystości, gdzie nie wiadomo kto jest gdy nie poddają się apatii. Polska teraz
premierem, a kto biskupem.
potrzebuje nowego prezydenta. Nie maPolityka to nie jest teatr. To nie jest cyrk. my więcej czasu. Za 5 lat będzie za późPolityka to nasze życie. Władza, czyli lu- no. Dlatego proszę – chodźcie nie ZA
dzie wynajęci przez nas do pracy, musi mną, ale ZE mną. Samo się nie zrobi.

Warszawskie żłobki i przedszkola ruszą 18 maja?
Ze względu na brak szczegółowych wytycznych, stosownych rozporządzeń
wykonawczych ze strony
rządowej oraz czasu na
przygotowanie, stolica
podjęła decyzję o powstrzymaniu się z otwarciem placówek kulturalnych, sportowych, żłobków i przedszkoli.

Od 4 maja, decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, został zdjęty zakaz
działalności instytucji kultury i
wprowadzona
możliwość
otwarcia obiektów sportowych.
Rząd zapowiedział również, że
przedszkola i żłobki będą
otwierane od 6 maja, jednak
zakresu
zapowiedzianych
zmian nie skonsultował z samorządami.

30 kwietnia Rząd zamieścił na
swoich stronach projekt rozporządzenia ws. ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Samorządy miały dobę na przesłanie uwag do treści przepisów,
które będą regulować życie
mieszkańców i pracę gmin. Rozdział „Czasowe ograniczenie w

dostępie do edukacji przedszkolnej i żłobków”, został całkowicie pominięty.
– Nie widzę możliwości
otwarcia 6 maja żłobków i
przedszkoli, które podlegają
miastu. Najważniejsze jest dla
nas bezpieczeństwo maluchów,
ich rodziców i dziadków oraz
personelu placówek. Chcemy
rozmawiać z rządem i zwalczać
epidemię, dlatego domagamy

się jasnych wytycznych od rządu
w sprawie reżimu sanitarnego –
mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
Bez precyzyjnych wytycznych
- wynikających z rozporządzenia - a nie na podstawie infografik lub informacji medialnych,
Warszawa nie podejmie decyzji
o uruchomieniu żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkol-

nych w szkołach podstawowych.
Potrzebne są informacje m.in.
o zasadach zachowania odległości między dziećmi, spożywania
posiłków, organizacji zajęć czy
procedury odmowy przyjęcia
dziecka do przedszkola, w przypadku podejrzenia wystąpienia
koronawirusa u opiekunów
dziecka.
Rząd dopuścił możliwość
otwarcia przedszkoli i żłobków

od środy 6 maja. Warszawa ustaliła wstępną datę otwarcia placówek na 18 maja - warunkiem jest
uszczegółowienie wytycznych
sanitarnych oraz dostosowanie
żłobków i przedszkoli tak aby
zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom.
Do ponad 70 tys. rodziców
przedszkolaków i maluchów,
uczęszczających do żłobka, wysłano ankiety z pytaniem czy zamierzają przyprowadzić swoje
dzieci do placówek. Ratusz
zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego o doprecyzowanie wytycznych sanitarnych
z dnia 30 kwietnia.
Jednocześnie miasto przygotowuje wewnętrzne instrukcje,
oraz kupuje środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki,
przyłbice i fartuchy). Trzeba
mieć pewność, że dzieci i ich
opiekunowie oraz pracownicy
placówek będą bezpieczni.
Intencją miasta jest, aby
otwarcia przedszkoli i żłobków
dokonać 18 maja. Jest to jednak
uzależnione od przygotowania
placówek, co jest wyzwaniem logistycznym i finansowym. Po zebraniu wyników ankiet od rodziców, będzie można określić
zapotrzebowanie na miejsca w
placówkach.
Z kolei, gdy będą znane precyzyjne wytyczne ze strony GIS,
będzie można zakupić niezbędne środki ochrony dla pracowników i przygotować wnętrza, w
których mają przebywać dzieci.
Z szacunków wynika, że w skali jednego dnia na potrzeby
przedszkoli i żłobków trzeba
przeznaczyć 25 tys. maseczek i
tyle samo par rękawiczek.
RK

Rowery znów dostępne
Od środy, 6 maja, znów można korzystać z miejskich
rowerów Veturilo. Warszawa uruchamia wypożyczalnie publicznych jednośladów od razu po zdjęciu rządowych ograniczeń. Wcześniej apelował o to Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
W Polsce korzystanie z rowerów miejskich dostępnych publicznie w czasie epidemii zostało zabronione - odmiennie od praktyk
innych krajów europejskich. Ogólnokrajowe rozporządzenie obowiązywało od 1 kwietnia do 5 maja
Od środy, 6 maja jednoślady w systemie Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo znów mogą być wypożyczane. Elementy systemu Veturilo są dezynfekowane. Podobnie jak miało to miejsce
przed wprowadzeniem rządowego ograniczenia, operator Veturilo – firma Nextbike Polska – w ramach prac serwisowych i relokowania jednośladów, specjalnymi preparatami czyści kierownice, siodełka, linki z kodem, a także ekrany dotykowe w terminalach stacji. Jednocześnie zachęcamy użytkowników Veturilo do prowadzenia rowerów w rękawiczkach.
System Veturilo od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród
warszawiaków. Tylko w 2019 r. miejskie rowery wypożyczano blisko sześć milionów razy. Publiczne jednoślady stały się także ważnym elementem układu transportowego stolicy – szacujemy, że w
sezonie ponad 7% podróży niepieszych w Warszawie odbywa się
na rowerach. Dlatego też Rafał Trzaskowski jeszcze w kwietniu
apelował do rządu o zniesienie zakazu korzystania z rowerów dostępnych w miejskich wypożyczalniach.
Od początku kwietnia Warszawa zwracała uwagę, że rower jest
bezpiecznym środkiem komunikacji w czasach pandemii. Wyraźnie widać, że zapotrzebowanie na transport publiczny jest z dnia na
dzień coraz większe. Warszawiacy odzyskali jeden ze sposobów codziennego poruszania się po stolicy.
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Budżet Obywatelski
przeniesiony na jesień
Warszawscy radni zadecydowali o zmianie harmonogramu obecnej edycji budżetu obywatelskiego. Przedłużono czas na ocenę projektów zgłoszonych przez mieszkańców, a głosowanie zostało przeniesione na wrzesień.
– Mamy sytuację wyjątkową i musimy reagować. Liczę, że ten dodatkowy czas pozwoli dokładniej zweryfikować zgłoszone projekty - mówi Aldona Machnowska-Góra, dyrektor koordynator ds.
kultury i komunikacji społecznej. – Mam również nadzieję, że przeniesienie terminu głosowania w budżecie obywatelskim na wrzesień, pozwoli nam zorganizować je w sposób bezpieczny dla mieszkańców – dodaje.
Rada Warszawy zdecydowała o zmianie uchwały nr XI/218/2019
w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego. W związku z decyzją radnych harmonogram
przebiegu bieżącej, 7. edycji budżetu obywatelskiego, został zaktualizowany. Wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stanu epidemii oraz liczne zakazy i regulacje
wprowadzone przez organy administracji rządowej, uniemożliwiają sprawną realizację budżetu obywatelskiego w Warszawie.
Etap oceny projektów został wydłużony do 24 czerwca br., aby
umożliwić przeprowadzenie rzetelnej oceny zgłoszonych projektów.
Rozpatrywanie odwołań od negatywnej oceny projektów, zgodnie
z nowych harmonogramem, przypada od 24 czerwca do 14 sierpnia br. Z kolei głosowanie odbędzie się w dniach 1–15 września br.,
a wyniki ogłosimy 30 września br. Projekty wybrane w tej edycji będą realizowane w 2021 roku, o ile sytuacja formalno-prawna i faktyczna, umożliwi ich pełną realizację. Pozostałe zasady, regulujące przebieg budżetu obywatelskiego w Warszawie, nie zmieniły się.
Realizacja budżetu obywatelskiego w Warszawie jest obowiązkowa i wynika z zapisów ustawy o samorządzie gminnym. W bieżącej edycji budżetu obywatelskiego na realizację projektów mieszHydrolodzy od lat alarmują o wysykańców przeznaczono ponad 83 mln zł.
chaniu Polski. W tym roku czekają
nas rekordowe susze. Pożary wysuszonego Biebrzańskiego Parku Narodowego obserwowała z zapartym
tchem cała Polska. Niestety, tego typu zdarzenia będą występowały coraz częściej. 3,5 mln metrów sześciennych wody na dobę mniej płynie obecnie w rzece Biebrzy w porównaniu do innych lat – jak wynika z danych Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej.
– Jeśli nie pojawią się regularne opady
deszczu, to latem czeka nas jedna z największych susz w historii Polski – alarmuje hydrolog, wiceprezes Polskiej Akademii
Nauk prof. Paweł Rowiński. Do takiej sytuacji przyczyniły się niskie opady spowodowane zmianami klimatu i nieodpowiednie
zarządzanie dostępnymi, ograniczonymi
zasobami wody.

Susza na horyzoncie, co powinniśmy zrobić?

Bez wód grozi nam głód...

Koszenie traw ograniczone

W związku z panującą suszą, wzorem ubiegłego roku,
Zarząd Dzielnicy Ursynów podjął decyzję o ograniczeniu koszenia traw na terenie dzielnicy. Przy utrzymujących się podobnych warunkach pogodowych, częstotliwość koszenia trawników będących w zarządzie Urzędu Dzielnicy, będzie ograniczona do 2-3 koszeń w trakcie sezonu wegetacyjnego. Biorąc pod uwagę coraz częściej utrzymujące się okresy bezdeszczowe i wysokie
temperatury, częstotliwość koszenia uzależniana będzie każdorazowo od rodzaju trawnika oraz panujących warunków pogodowych.
Regularne koszenie trawnika wymaga również częstego nawadniania terenu ze względu na fakt, iż koszony trawnik powoduje łatwiejsze parowanie wody, a co za tym idzie przy braku podlewania
prowadzi do erozji gleby. Z kolei niekoszone trawniki zwiększają retencję wody opadowej na danym terenie (co jest istotne dla utrzymania drzew i krzewów) i utrzymują wilgoć, przez co znacznie obniżają temperaturę otoczenia. Dodatkowo, niekoszone trawniki
sprzyjają bioróżnorodności, np. dają bazę pokarmową dla ptaków
w postaci nasion traw oraz owadów bytujących w trawach. Warto
pamiętać, że ptaki, owady, pająki, zamieszkujące trawy są również wrogami naturalnymi kleszczy.
Zamiana utrzymywania trawników z intensywnie pielęgnowanych
na tereny pokryte bardziej zróżnicowaną roślinnością, niesie za sobą
także wiele korzyści, takich jak ograniczenie użycia środków ochrony
roślin czy zmienność roślin w czasie różnych pór roku. Nie bez znaczenia jest również ograniczenie hałasu związanego z koszeniem trawników, szczególnie uciążliwego dla naszych mieszkańców w upalne dni,
jak również obniżenie kosztów utrzymania terenów zieleni.
Aby zapewnić ograniczone koszenie dzielnicowych trawników,
do wykonawców działających na zlecenie Dzielnicy wystosowane
zostało pismo informujące o bezwzględnym zakazie podejmowania akcji koszenia bez wyraźnego, każdorazowego polecenia ze
strony pracownika Wydziału Ochrony Środowiska wyznaczonego
w umowie. Dzielnica Ursynów zachęca również inne podmioty do
ograniczenia koszenia trawników. Zastępca burmistrza Ursynowa
Bartosz Dominiak zwrócił się z takim apelem do placówek oświatowych z terenu dzielnicy, Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów, Dzielnicowego Ośrodka Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej, a także do ursynowskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
Dzielnica Ursynów zachęca również do oszczędzania wody. W
trakcie wykonywania prac ogrodniczych należy wziąć pod uwagę
ograniczone zasoby wody, którymi dysponujemy. Dalszy brak opadów atmosferycznych może już wkrótce doprowadzić do suszy hydrologicznej, której następstwem może być ograniczony dostęp
do wody. W związku z powyższym istotne jest, aby już teraz racjonalnie gospodarować tymi zasobami. Dokonywane wybory mają
niebagatelne znaczenie dla walki ze skutkami zmian klimatu oraz
łagodzenia zjawiska miejskiej wyspy ciepła.

Polska pustynnieje
Brak wody w Skierniewicach podczas zeszłorocznych upałów był tylko “wersją demo” tego co może stać się w kolejnych latach.
To jednak 2020 może okazać się prawdziwie
czarnym scenariuszem.
“Konsekwencją ciepłej zimy jest szybko
rozpoczynający się w tym roku sezon rolniczy” – wyjaśnia prof. Paweł Rowiński. Wraz
z początkiem sezonu, od drugiej dekady
marca synoptycy nie odnotowali w Polsce
praktycznie ani kropli deszczu.
Obecnie bardzo niskie stany wody odnotowujemy już teraz, a sezon dopiero się
rozpoczyna. Zdaniem hydrologa przez trzy
miesiące z rzędu musiałby padać regularny deszcz, który dostatecznie zasiliłby zasoby wodne, zarówno te powierzchniowe,
jak i ziemne.
“Aby sytuacja się poprawiła, normy deszczowe musiałyby zostać przekroczone o 200250 proc., a to jest praktycznie niemożliwe” – wyjaśnia wiceprezes PAN.
Co to będzie oznaczało w perspektywie
kilku-kilkunastu lat? W związku ze zmianami klimatu coraz częściej zdarzać się będą zjawiska ekstremalne, wśród nich susze,
ale też bardzo gwałtowne opady i inne nietypowe zjawiska atmosferyczne. Aby sytuacja hydrologiczna uległa poprawie, niezbędne są regularne opady. Polska jest bowiem bardzo uboga w naturalne zasoby wody powierzchniowej, pozostając trzecim od
końca państwem w Unii Europejskiej, jeśli
chodzi o ilość wody przypadającej rocznie na
mieszkańca (jest to prawie trzy razy mniej
niż wynosi średnia w UE). Problem suszy u
nas dodatkowo się pogłębia. Taka sytuacja
wynika z naturalnego, geologicznego
ukształtowania terenu i niekorzystnych warunków klimatycznych.
Należy więc się spodziewać coraz częstszych susz, które będą niosły za sobą podwyżki cen żywności. Mogą również występować przerwy w “produkcji”, czyli uzdatnianiu wody, które mogą wpłynąć na jej dostępność w kranie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski już teraz apeluje do mieszkańców o rozsądne gospodarowanie wodą.
Na południu Polski sieje się afrykańskie sorgo, zaś klimat województwa dolośląskiego

Należy podkreślić, że obszary podmokłe
odpowiada słynącemu z win regionowi Tomają ogromne znaczenie w kwestiach ważkaj w 2000 roku!
nych dla zachowania różnorodności bioloRetencja i dzieło bobrze
gicznej, krajobrazu, bilansu wodnego, a naRozwiązaniem ma być retencja wody. Na turalne ekosystemy podtrzymują życie na
przełomie 2020 i 2021 r. przyjęty ma zo- naszej planecie. W sytuacji, gdy Polska cierstać Program Rozwoju Retencji (PRR) w pi na pogłębiający się deficyt wodny, a plaPolsce w latach 2021–2027. Priorytety są necie zagraża niedobór wód słodkich, ochrotrzy: budowa zintegrowanego systemu na- na obszarów wodno-błotnych to jedno z najturalnej i sztucznej retencji wodnej, stworze- ważniejszych zadań dla całej ludzkości. Ponie warunków do zrównoważonego wyko- nad połowa obszarów podmokłych w skali
rzystania zasobów wodnych oraz wzmocnie- światowej zanikła lub została trwale zdenie świadomości społecznej w zakresie po- gradowana w ciągu ostatniego stulecia. Przy
trzeby retencjonowania i oszczędzania wo- obecnej świadomości utrzymywanie tego
dy. PRR zostanie opracowany dla całego trendu wydaje się niedorzecznością. Podobkraju, z uwzględnieniem podziału na ob- nie ważną rolę w przyrodzie pełnią bobry,
szary dorzeczy i regiony wodne.
które zatrzymują wodę, spiętrzają ją i kieruObecnie w zbiornikach retencyjnych maga- ją na łąki.
zynujemy około 4 mld metrów sześciennych
Walcz o wodę
wody, czyli około 6,5% objętości średnioroczRozwiązania systemowe to tylko jedna
nego odpływu rzecznego. Tymczasem warunki fizyczne i geograficzne Polski umożli- strona medalu. Ważne jest też oszczędzanie
wiają retencjonowanie wód na poziomie oko- wody i żywności. Na jednego mieszkańca
ło 15%. Jak tłumaczy Ministerstwo Gospodar- Polski przypada średnio ok. 1,56 mln litrów
ki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, nie w każ- na rok, podczas gdy średnia dla Europy jest
dym miejscu można wybudować zbiornik re- niemal 3-krotnie większa (4,56 mln litrów
tencyjny. Duże znaczenie ma ukształtowa- na rok) – informują przedstawiciele projeknie i budowa geologiczna, umożliwiające ma- tu Klimada 2.0.
Warto pamiętać o tzw. śladzie wodnym,
gazynowanie wody oraz lokalne warunki
gruntowo-wodne. Dlatego najlepsze warun- będącym wskaźnikiem zużycia wody nieki są w górach, gdzie można stosować wyższe zbędnej do wytworzenia danego produktu.
piętrzenia wody, a zarazem rozmiar zbiorni- I tak np. ślad wodny 1 kg ogórków wynosi
ków nie jest rozległy. Ważne są również czyn- 353 litry, 250 ml herbaty to 27 litrów, kiloniki wpływające na późniejsze koszty utrzy- grama sera żółtego to 3 178 litrów, zaś kilomania, np. w zakresie konieczności odmula- grama czekolady i wołowiny to odpowiednia i umacniania brzegów. Ustawy decydują- nio aż 17 196 i 15 415 litrów.
Szacuje się, że w samej Polsce wynik wyrzuce, jak będzie wyglądać Program Rozwoju
Retencji, są w opracowaniu i warto by orga- canej rocznie na osobę żywności to aż 235 kg
nizacje pozarządowe oraz obywatele aktyw- na osobę. Do kosza najczęściej trafia aż 50
nie uczestniczyli w konsultacjach. Ważne jest proc. kupionego pieczywa oraz jedna trzeto chociażby ze względu na możliwość wyko- cia warzyw i wędlin. Produkcja żywności starzystania złych rozwiązań technicznych – nowi obciążenie dla środowiska, między inczęść zbiorników przy autostradach nie ma nymi poprzez nakłady wody i energii, które są
bowiem możliwości zatrzymywania grodzi i marnotrawione wraz z wyrzuconą żywnością. Wyrzucenie do kosza 1 kg wieprzowiny
wypuszczania wody podczas suszy.
Wodę można zatrzymywać również w wiąże się ze zmarnowaniem ok. 6 tys. litrów
miastach. Mowa tu o “miastach-gąbkach”, wody użytej do jej wyprodukowania, a 1 kg
czyli takim modelu miast, gdzie jest mało be- wyrzuconego chleba to 1,6 tys. litrów.
By uchronić Polskę od suszy, zaleca się
tonu, a dużo zieleni i drzew, które na dłużej
zatrzymują wodę, zamiast odprowadzać ją korzystanie z prysznica zamiast kąpieli, zbiena zewnątrz. Innym sposobem na zatrzy- ranie wody deszczowej do pielęgnacji romanie wody w przyrodzie jest utrzymywa- ślin i stosowanie innych metod oszczędzania
Piotr Celej
wody wodociągowej.
nie mokradeł, łąk oraz trzęsawisk.
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Stacja PKP Warszawa-O
Okęcie – z prawej lotnisko Okęcie.

Nowa zabudowa w rejonie ul. Kłobuckiej.

Fragment dojścia na perony stacji Warszawa-O
Okęcie.

Kłobucka przy Bokserskiej.

Fragment zabudowań Instytutu Pamięci Narodowej.

Pozostałość ogrodzenia dawnego obozu pracy.

Typowy obrazek dzielnicy na zachód od Kłobuckiej.

Rejon jest ulubionym miejscem demontażu skradzionych rzeczy.

Fragment zabudowy na zachód od ul. Kłobuckiej.

Rejon ulicy Kłobuckiej zmienia się na korzyść, ale nie do końca

Ponura przeszłość i ciekawe perspektywy
L e c h K r ó l i ko w s k i
Na terenie dzielnicy Ursynów znajduje się m. in. ulica Kłobucka. W jej rejonie,
w ostatnich latach zaszły i
zachodzą ogromne przemiany w sposobie zagospodarowania terenu. Patrząc
z perspektywy tzw. Wysokiego Ursynowa, zmiany te są
dalece niewystarczające.
wiadomość tego faktu,
jest jednak wśród mieszkańców mała lub bardzo
mała. Kłobucka to fragment dzielnicy o bardzo skomplikowanej i
tragicznej historii. Warto też przypomnieć, że w tamtej okolicy znajduje się jedna z trzech ursynowskich stacji kolejowych PKP (Warszawa-Okęcie). Idę wręcz o zakład, że 99 proc. mieszkańców Wysokiego Ursynowa nigdy nawet nie
próbowało dotrzeć do tej stacji, a ja
mogę tylko dodać: i słusznie!
est to bowiem okolica wyjątkowo zaniedbana, chociaż sama stacja, po przebudowie, jest całkiem do przyjęcia. Tym niemniej, aby dostać się
na peron, trzeba wspiąć się na wysoki wiadukt (kładkę dla pieszych), a następnie innym wiaduktem wzdłuż torów przejść ok. 150
metrów, aby zejść na peron położony między torami ruchliwej linii.
Dla zdrowego i silnego człowieka
to żaden wyczyn – szczególnie
przy ładnej pogodzie, ale wyobrażam sobie biedaków, którzy w
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Wszechobecne pozostałości infrastruktury kolejowej.

deszczu czy śnieżycy muszą pokonać tę drogę. Nic więc dziwnego,
że wybudowana za ciężkie miliony
stacja nie cieszy się powodzeniem,
chociaż „kolej radomska” mogłaby
być wygodnym środkiem komunikacji pomiędzy Ursynowem a zachodnimi dzielnicami Warszawy.
Dotyczy to zarówno mieszkańców
powstających tu w zawrotnym
tempie osiedli mieszkaniowych,
jak też pobliskiego „zagłębia” biurowego na Wyczółkach. Jednak
przy obecnym stanie zagospodarowania okolicy, jest to całkowicie
nierealne. A szkoda!
yczółki, to dawna wieś
i folwark (folwarki)
położone na terenie
obecnej dzielnicy Ursynów. Interesującym nas fragmentem jest teren wzdłuż Kłobuckiej i Taborowej, ograniczony od zachodu linią
„kolei radomskiej”. Do mniej więcej połowy lat 50. XX wieku opisywany teren był enklawą, odizolowaną od miasta strefa rolniczą.
Obszar ten włączony został w granice stolicy na mocy rozporządzenia RM z 22.09.1938 (Dz.U. RP
1938, nr 72). Fakt ten ma znaczenie, albowiem teren objęty został
tzw. dekretem Bieruta, czyli został
skomunalizowany na podstawie
dekretu RM z 26.10.1945 o własności i użytkowaniu gruntów na
obszarze m.st. Warszawy (Dz.U.
RP 1945, nr 50, poz. 279 ze zm.).
W praktyce oznaczało to swobodne i dyskretne dysponowanie terenem przez tzw. resorty siłowe, w
tym także sowieckie NKWD, Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR.
tutem było sąsiedztwo z
lotniskiem Okęcie oraz linia kolejowa, tzw. radomska, co dawało „użytkownikom” możliwość dyskretnego ekspediowania osób i towarów w głąb
ZSRR. Wielkie znaczenie miały także – znakomite pod względem
technicznym – niektóre obiekty i
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zabudowania Toru Wyścigów Konnych, zwłaszcza że 150 ha tego terenu otoczone było murem z bramami i wartowniami wzmocnionymi przez Niemców podczas okupacji. Znaczenie miał także fakt, że
wszystko to znajdowało poza zasięgiem oczu osób postronnych, albowiem rozległe Tory Wyścigów
Konnych skutecznie odgradzały
zlokalizowane przy Kłobuckiej i Taborowej obiekty od południowych
dzielnic Warszawy, a dojazd drogami bitymi (np. ul. Kłobucką), do
dnia dzisiejszego nie jest łatwy.
a terenie folwarku (folwarków) Wyczółki (teren na pn. od wsi – obecnie ulicy – Wyczółki), organa bezpieczeństwa ZSRR, a następnie
PRL zorganizowały obszar przeznaczony do przetrzymywania, a
także wykorzystywania do ciężkich
prac zatrzymanych osób. Potwierdzeniem tego faktu są znaczne (powierzchniowo) nieruchomości w
tym rejonie będące własnością
Skarbu Państwa w użytkowaniu
MSWiA, Ministerstwa Sprawiedliwości i innych służb państwowych.
Na bazie dawnego obozu NKWD
(„Okęcie”) – według miejscowej
tradycji – przy ul. Kłobuckiej istnieje i działa Zakład Karny. Według
tej samej tradycji, w północnej części ul. Kłobuckiej (od Taborowej do
Bokserskiej), funkcjonowało kilka
„obozów pracy”, m. in. na zachodnich krańcach Torów Wyścigów
Konnych. Ta część „wypreparowana” została z Torów przez zamknięcie ceglanym murem. Oglądając
ten fragment ogrodzenia, widzi się
wyraźnie, że mur zbudowany został z cegły rozbiórkowej, co potwierdzałoby jego powojenną metrykę. W murze pozostały także
ślady po bramach, które po likwidacji „obozu pracy” przestały być
przydatne i zostały zamurowane.
achowane relikty ceglanego muru z mocowaniami
do drutu kolczastego, za-
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murowane bramy, zachowane w
terenie tory kolejowe, miejscowa
tradycja, a także fakt istnienia w rejonie Kłobucka-Taborowa wielu
obiektów MSWiA – moim zdaniem
– uwiarygodnia tezę o funkcjonowaniu na tym obszarze obozu (obozów) NKWD. W wielu opracowaniach, dotyczących okresu bezpośrednio powojennego, obóz „Okęcie” wymieniany jest obok obozu
w Rembertowie, jako dwie główne
placówki tego typu w rejonie Warszawy. Ze względu na wyizolowanie obszaru, wiedza o tym, co się tu
działo w pierwszym dziesięcioleciu po zakończeniu II wojny światowej, jest znikoma. Badaniom tego
zagadnienia kilkadziesiąt lat życia
poświęcił pan Dariusz Gubas, dziennikarz piszący w lokalnej prasie południowej Warszawy. Jego wysiłek
nakierowany jest na zebranie relacji od żyjących świadków wydarzeń
oraz zachowanie materialnych reliktów w tamtej epoki. W tej sprawie koresponduje on m. in. z Instytutem Pamięci Narodowej, którego część obiektów znajduje się na
opisywanym terenie, prawdopodobnie na obszarze jednego z komunistycznych obozów pracy.
kres pandemii nie sprzyja tworzeniu perspektywicznych planów, ale
warto, aby władze dzielnicy zechciały gruntownie przeanalizować problemy tego rejonu, który –
w mojej ocenie – ma duży potencjał rozwojowy, a jego tragiczna
historia zasługuje na upamiętnienie! Warto zająć się tą sprawą,
tym bardziej, że kilka kadencji temu (ok. 2006 r.) Rada Ursynowa
zainicjowała działania w rejonie
Kłobuckiej, podejmując decyzję o
budowie zespołu budynków komunalnych, które stały się zaczątkiem poważnych przemian na tym
terenie. Działania te należy kontynuować, a przynajmniej przygotować szczegółowe plany zagospodarowania.
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Ośrodki sportowe pozostają zamknięte

Kopa Cwila – narciarze powrócą?
Kopa Cwila była śmiałym projektem
zmieniającym krajobraz Ursynowa. Jaką przyszłość czeka kopiec? To najstarsza z ursynowskich gór, usypana w latach siedemdziesiatych, podczas budowy
pierwszego osiedla o nazwie Koński Jar
– tuż przy ulicy Nutki.
Powstała z pomysłu pracującego na budowie Ursynowa inżyniera Henryka Cwila. Wpadł on na racjonalizatorski pomysł, by nie wywozić ziemi
gdzieś daleko, tylko zwalić ją wprost, na miejscu.
Powstała górka miała być miejscem odpoczynku
i rekreacji dla mieszkańców pobliskich osiedli. I takim istotnie się stała jako centralny punkt Parku
im. Romana Kozłowskiego.

Serpentyny alejek
Ponad 40 lat po powstaniu osiedla w rejonie
Koński Jar/Nutki teren wciąż służy mieszkańcom i cieszy oko zielenią. Obecnie zieleniec owkół
Kopy wyposażony jest w plac zabaw, siłownię zewnętrzną, urządzenia do ćwiczeń Street Workout, ściankę wspinaczkową, stoliki do ping-ponga,
stoliki do gier planszowych, ścieżkę rowerową czy
stojaki rowerowe. W latach 80-tych poprowadzono chodnik na szczyt i zbudowano prosty wyciąg narciarski, który jednak szybko został zdewastowany i rozkradziony, tym bardziej, że bezśnieżne lata czyniły jego uruchomienie bezsensownym.
– Samego wyciągu nie pamiętam, na szczycie
była budka, widać też było fragmenty betonowego fundamentu – opowiada Mariusz, mieszkaniec Ursynowa.
Kilka lat temu zdecydowano o zmianie trawy porastającej kopiec na łąkę. Utworzono ją poprzez zaniechanie koszenia oraz dosianie mechaniczne i samorzutne. Na górce utworzona została ścieżka
edukacyjna dotycząca istniejącej w parku łąki
kwietnej oraz gatunków krzewów, które stanowią
miejsce żerowania dla wielu gatunków ptaków i

owadów. Warto podkreślić, że konwersja trawników intensywnych w łąki kwietne jest zabiegiem
stosowanym w wielu rejonach Europy Zachodniej
w ochronie różnorodności florystycznej.

Pomnik Stanisława Anioła...
Od lat miłośnicy Ursynowa toczą spory co może znaleźć się w tym miejscu. Włodarzom dzielnicy wspólnie z mieszkańcami udało się ustalić
wstępną koncepcję. Słynna fontanna “wieloryb”
ma zostać ożywiona – niecka wodna wypełni się
wodą, a dookoła będzie dużo zieleni.
Co chwilę pojawiają się obywatelskie koncepcje
na zagospodarowanie górki. Wśród nich często
wspomina się o powrocie narciarzy i saneczkarzy,
którzy w czasie rekordowo śnieżnych zim na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
wypełniali Kopę radosnym gwarem. Dziś wymagałoby to jednak zainstalowania igelitu w związku z niewielkimi opadami śniegu w samej Warszawie. Ciekawym pomysłem, który znalazł spory
odzew w Internecie, była propozycja Pawła Kapelańskiego. Ten artysta plastyk z Ursynowa chciałby na szczycie postawić sporych rozmiarów pomnik Stanisława Anioła z serialu Alternatywy 4.
Co jednak powstanie w przyszłości, w dużej mierze będzie zależało od budżetów gmin, które
zmniejszą się podczas recesji.
Mało kto już pamięta, że kiedyś na parterze budynku Nutki 3/5 znalazło lokum ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Ursynów”.
Niedawno umarł jeden z jego najaktywniejszych
działaczy – Stanisław Drapiewski. W ognisku można było wypożyczać sprzęt do letniego lub zimowego sportowania, przez cały rok zaś po prostu pograć w ping-ponga. Do dziś ze sportowej tradycji
pozostało tylko bieganie i jazda na rowerze zboczami Kopy, u stóp której co roku świętujemy Dni
Ursynowa, a także emocjonujemy się gromadzącym tłumy uczestników Biegiem „Passy”.
Piotr Celej

Kranówka – bezpieczna i czysta
Woda dostarczana do warszawskich domów jest bezpieczna i niezmiennie spełnia wszystkie rygorystyczne normy jakościowe.
Zgodnie z dostępnymi opiniami WHO i Głównego Inspektora Sanitarnego, nie
ma dowodów, że koronawirus może przetrwać w

wodzie, a tym bardziej być
przez nią przenoszony.
COVID-19 jest wirusem osłonkowym, którego genom RNA
(kwas rybonukleinowy) otoczony jest osłoną lipidową (tłuszczową). Jest to grupa wirusów,
które są bardzo podatne na działanie utleniaczy, tj. ozonu czy
chloru i jego pochodnych, sto-

sowanych w procesie uzdatniania wody również w Warszawie.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.
Warszawie S.A. (MPWiK) dostarcza mieszkańcom tylko warszawską kranówkę zdatną do picia – miasto nie posiada wydzielonej sieci do dystrybucji wody
nieoczyszczonej.

MPWiK każdego dnia uzdatnia ponad 350 mln litrów wody.
Jakość warszawskiej kranówki
spełnia normy wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia,
wymagania dyrektywy Rady
Unii Europejskiej, jak również
wytyczne Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO). Obowiązujące zalecenia dotyczące jakości

wody przeznaczanej do spożycia i bezpieczeństwa systemów
zaopatrzenia w wodę obejmują
również obecną sytuację epidemiczną.
Stosowane przez MPWiK
technologie uzdatniania wody,
jak ozonowanie pośrednie, wieloetapowa filtracja, w tym węglowa oraz dezynfekcja dwutlenkiem chloru, zapewniają wysoką
jakość wody zarówno w momencie wtłoczenia jej do sieci, jak i w
przewodach, którymi płynie do
mieszkańców, aż do domu odbiorcy. Dzięki nim eliminowane
są wszelkie bakterie i wirusy.
Dlatego warszawską kranówkę
można pić prosto z kranu, bez
konieczności przegotowania –
MPWiK stosuje również proces
biofiltracji, który wpływa na poprawę smaku i zapachu wody.
MPWiK stale kontroluje jakość wody, zarówno w systemie
online, jak i laboratoryjną. Testy
jakości prowadzone są na każdym etapie produkcji wody –
od momentu ujęcia, przez kolejne etapy uzdatniania, po sieć
wodociągową. Aktualne i archiwalne wyniki badań jakości wody dostępne są na stronie warszawskich wodociągów. Niezależnie jakość wody monitoruje
Sanepid.

Warszawa nie otworzy ośrodków sportowych i boisk szkolnych do czasu otrzymania szczegółowych wytycznych sanitarnych. Premier Rady Ministrów ogłosił, że ośrodki sportowe oraz boiska
przyszkolne mogą zostać otwarte 4 maja
br., pozostawiając decyzję w tym zakresie – samorządom.
Do tej pory jednak samorządy nie otrzymały
szczegółowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie stosowania określonych procedur, środków
i zasad, które uchronią mieszkańców przed zakażeniem.
– Aby otworzyć ośrodki musimy wiedzieć, jakie
procedury sanitarne mają obowiązywać dzieci i
młodzież, które rozpoczną swoje treningi na miejskich boiskach – powiadają w warszawskim ratuszu. – Musimy również zadbać o bezpieczeństwo
kadry trenerskiej, a także innych osób przebywających w danym obiekcie.
W Warszawie zlokalizowanych jest kilkadziesiąt miejskich kompleksów sportowych, posiadających więcej niż jeden obiekt o charakterze
otwartym, zorganizowanych w kilkunastu ośrodkach sportu i rekreacji. Ponadto, kilkaset warszawskich placówek oświatowych posiada boiska
szkolne o charakterze otwartym, a wiele obiektów
sportowych, takich jak m.in. boiska wielofunkcyjne, rozlokowane są w każdej dzielnicy w ogólnodostępnych miejscach (np. parkach).
Przy braku zapewnienia odpowiednich środków ochronnych (nie tylko dezynfekujących), bez
odpowiedniego czasu wymaganego do przygotowania się, taka decyzja może doprowadzić do
niekontrolowanego i drastycznego wzrostu liczby
nowych zarażeń koronawirusem.
Dlatego dla m.st. Warszawy priorytetem jest
otrzymanie szczegółowych wytycznych sanitarnych niezbędnych do wdrożenia jednolitej procedury, która pozwoli na otwarcie obiektów sportowych w trakcie trwającej pandemii.
Na dzień przed otwarciem obiektów sportowych, znamy wyłącznie rozporządzenie które zostało ogłoszone w nocy 2 maja 2020 r., a które nie

uwzględniło żadnej z uwag zgłoszonych przez
urząd miasta. Natomiast wskazano, że niespełnienie wytycznych określonych w rozporządzeniu
„skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z obiektu w okresie stanu epidemii. Zachowanie bezpieczeństwa na obiekcie i przeciwdziałanie rozproszenia się epidemii ma charakter priorytetowy”. Wydane rozporządzenie nie zawiera
wytycznych sanitarnych.

Dlatego w poniedziałek stołeczny ratusz wystapił do Głównego Inspektora Sanitarnego o
szczegółowe wytyczne sanitarne, na mocy których będzie można przygotować obiekty sportowe do ich otwarcia w czasie trwającej pandemii.
Każda podjęta decyzja, lub jej brak może skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa i drastycznym
wzrostem liczby zachorowań i zgonów. Otwarcie ośrodków sportowych to duża odpowiedzialność za zdrowie i życie nas wszystkich, dlatego do
czasu otrzymania wytycznych – ośrodki sportowe
pozostaną zamknięte. W przypadku otrzymania
wytycznych sanitarnych trzeba również pamiętać, że potrzebny jest czas do wdrożenia ewentualnych procedur i zaleceń, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom i
RK
pracownikom.

Parkowanie na jezdni, nie na chodniku
Jagiellońska, Wileńska,
Ludna, Odyńca czy Sokratesa to ulice, które niedługo dołączą do Górczewskiej, Madalińskiego,
Pięknej czy Bonifraterskiej. Zarząd Dróg Miejskich przenosi tam parkowanie na jezdnię lub do
zatok. Takie zmiany muszą być stałe, bo świat po
pandemii będzie inny niż
ten, który znamy.
W niejednym miejscu w Warszawie chodnik – od parkującego auta do ściany budynku jest węższy niż przepisowe 1,5
metra, które zresztą też jest tylko niezbędnym minimum. Prawo dopuszcza parkowanie na
chodniku i kierowcy z tego korzystają. Nawet w czasach
sprzed epidemii minięcie się
dwóch wózków dziecięcych bywało trudne. Dziś to już nie tylko kwestia wygody, ale bezpieczeństwa.
Dlatego istotne są zmiany, z
których będziemy korzystać
również po pandemii. Nie tymczasowe, których wprowadzanie potrwa miesiąc, by za dwa
miesiące je likwidować.
Takie zmiany drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich wprowadzają sukcesywnie od lat. Już
dziś na wielu ulicach parkowanie przeniesiono z chodnika na
jezdnię, poszerzając przestrzeń
dla pieszych. Na ul. Dobrej, niedaleko BUW-u, rok temu ZDM z
szerokiej ulicy wydzielił część i
przeznaczył na parkowanie
równoległe w zatoce. Podobnie
stało się na ul. Lindleya – dzięki temu udało się wybudować
nieistniejący do tej pory chodnik. Na jezdni parkuje się na
licznych odcinkach ul. Madalińskiego. Ulice Piękna, Bonifraterska czy Wybrzeże Kościuszkowskie to kolejne, na
których samochody wróciły na
asfalt. To daje możliwość wyremontowania zniszczonego
przez auta chodnika. Tak będzie już w tym roku na Madalińskiego i na Wybrzeżu Ko-

ściuszkowskim. W tym drugim
miejscu znajdzie się też miejsce
na zieleń.
ZDM zapewnia, że miejsc do
parkowania zwykle jest tyle

ku, zakłada przebudowa bielańskiej al. Zjednoczenia. Tak samo zmienia się ul. Górczewska
nad oddawanym do użytku metrem. Do końca roku kluczowe

samo co przed zmianami,
przestrzeń parkingowa często
powstaje dzięki zwężeniu bardzo szerokich pasów ruchu, a
przejezdność ulicy zostaje zachowana.
Szerokość chodnika to jeden
z priorytetów przy dużych przebudowach ulic, mających znaczenie dla całej dzielnicy lub
miasta. Parkowanie na jezdni
lub w zatokach, a nie na chodni-

odcinki al. Jana Pawła II i ul.
Chałubińskiego zyskają m.in.
szeroki chodnik i drogę rowerową, których dziś tam dramatycznie brakuje.
Takie zmiany, na których
nikt nie traci, a wielu zyskuje,
dzieją się i będą się działy w
wielu miejscach stolicy. Z ich
efektów skorzystamy nie tylko
w czasie epidemii, ale również
rk
długo po niej.

11
Coś się nie zgadza w oficjalnych komunikatach i statystykach...

Koronawirus przemawia liczbami
Stwierdzenie Lecha Wałęsy sprzed dwudziestu ośmiu lat “Jestem
za, a nawet przeciw”, bardzo dobrze – niestety – wpisuje się w również w realia prób blokowania lub marginalizowania przez decydentów informacji o rozwoju epidemii COVID-19. Wprowadzenie
wszystkich w błąd przez Chiny poprzez poinformowanie Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) “o przypadkach nieznanej choroby, co
do której nie ma przesłanek, że roznosi się z człowieka na człowieka” i – jak przytacza dziennik The Epoch Times – powtarzanie tej
oceny przez WHO, przy jednoczesnym zignorowaniu doniesień
władz tajwańskich o możliwości wzajemnego zarażania się ludzi,
otworzyło jedną z bram dla pandemii.

Bogusław Lasocki
Nonszalancja i przesadny optymizm
rządów w jej wczesnych fazach to istotne, choć nie jedyne czynniki, które stymulowały rozwój zarazy w USA, Francji czy Wielkiej Brytanii. Tradycja częstych spotkań towarzyskich w dużych
grupach i znaczniejszy odsetek seniorów to dodatkowe przyczyny, które
spowodowały dołączenie się do smutnej czołówki takich krajów jak Włochy czy Hiszpania.
Sytuacja w Polsce sprawia wrażenie
w miarę spokojnej i również w miarę
ustabilizowanej dzięki stworzenia przez
władze wyobrażenia o “wypłaszczeniu”
przyrostu zachorowań, czy nawet powolnej tendencji spadkowej. Jednak ten
optymizm jest mocno schładzany przez
silne głosy specjalistów, wskazujących,
że liczba zachorowań jest nawet kilkakrotnie większa, a szczyt epidemii w
Polsce jest jeszcze daleko przed nami.

Co słychać
w Europie
Co słychać? Wbrew pozorom, nie
najlepiej. O ile na świecie zarejestrowano około 3,8 mln zachorowań i 260
tys. zgonów spowodowanych koronawirusem, co daje śmiertelność na poziomie 7%, to w Europie umiera blisko
11% osób z powodu epidemii COVID19. Biorąc pod uwagę przeciętne warunki egzystencji i zdrowotności na
świecie, wyższa śmiertelność w zdawałoby się przepełnionej Europie wydaje się zaskakująca. Jednak należy
pamiętać, że koronawirus jest groźniejszy dla osób starszych, których w Europie statystycznie jest więcej niż w krajach biedniejszych. Inaczej wyglądają
relacje społeczne, relatywnie więcej
jest również bardziej zagęszczonych
ośrodków miejskich.
Z danych portalu worldometers.info wynika, że dotychczas w Europie
zachorowało blisko 1,5 mln osób, spośród których zmarło już 140 tysięcy.
Najwyższa śmiertelność występuje we
Francji (15%), we Włoszech (14%),
Holandii (13%) i Szwecji (12%). W
Niemczech natomiast śmiertelność wynosi ok. 6% , a w Polsce nawet ok. 5 %,
choć wynik Polski nie oznacza, że u
nas jest tak wspaniale na tle Europy. Z
kolei sytuacja Rosji (śmiertelność ok.
0,9%) i Białorusi (0,6 %) wskazuje ra-

czej na problemy z wynikami badań
niż stan faktyczny.
Ogólnie przeważa opinia o niedoszacowaniu danych dotyczących faktycznej
liczby zachorowań. Taki obraz wyraźnie
wynika z ostatnio danych, opublikowanych przez włoski urząd statystyczny
ISTAT. Jak przytacza portal medonet.pl,
w okresie pomiędzy 21 lutego (kiedy zarejestrowano pierwsze zgony z powodu
COVID-19) a 31 marca, we Włoszech
zmarło o 39 proc. (tj. o 25354) więcej
ludzi niż wynosiła średnia z analogicznych okresów w poprzednich pięciu latach. W uwzględnionym okresie formalnie zarejestrowano 13710 zgonów
z powodu COVID-19. Po odjęciu tej liczby od 25354 uzyskujemy 11644 zgonów. Większość z nich miała miejsce w
północnej, a więc najbardziej dotkniętej epidemią części kraju. Zdaniem analityków z ISTAT, te 11,6 tys. “tajemniczych” zgonów to w większości ofiary
koronawirusa – bezpośrednie (niezdiagnozowane zakażenia wirusem SARSCoV-2) lub pośrednie (osoby zmarłe na
inne choroby, ponieważ przeciążony
system ochrony zdrowia nie mógł się nimi zająć). ISTAT podał też, że wzrost
ogólnej umieralności w całych Włoszech w stosunku do średniej z pięciu
ostatnich lat był jeszcze wyższy – o 49
proc. – w okresie od 1 do 31 marca.
Oznacza to, że z powodu koronawirusa zmarło o 85% osób więcej, niż wynika z bieżących statystyk epidemiologicznych. Zestawiając liczby, uzyskuje
się wynik niepokojący: z powodu koronawirusa we Włoszech zmarło nie
14% chorujących, ale aż 26%!
Specyficzne podejście do walki z epidemią zastosowano w Szwecji. W przeciwieństwie do większości państw europejskich, zdecydowano się na niestosowanie restrykcyjnego ograniczenia bliskich kontaktów między ludźmi.
Owszem, wydano zalecenia, jednak i
stosowanie pozostawiono zdroworozsądkowym decyzjom obywateli. Profesor Johan Giesecke, szwedzki epidemiolog i doradca Światowej Organizacji Zdrowia, w rozmowie z rozgłośnią
radiową TOK FM przypomniał, że
Szwecja nie wprowadziła tak rygorystycznych zasad tzw. lockdownu, jak
reszta krajów europejskich. Rząd wydał
zalecenia dotyczące m. in. zakazu spotykania się w grupach większych niż 50
osób i ograniczył możliwości wizyt w
domach opieki. Poza tym w Szwecji z
powodu koronawirusa niewiele się
zmieniło. Ci pracownicy, którzy mieli
taką możliwość, przeszli w tryb pracy
zdalnej, uczelnie wyższe i szkoły ponadpodstawowe również pracują w trybie zdalnym. Profesor Giesecke podkreślił też, że Szwecja jest już za szczytem epidemii i mimo że na oddziałach

intensywnej terapii wciąż leżą pacjenci, to wiele łóżek pozostaje wolnych.
Sama pandemia zaś, według słów epidemiologa, potrwa do końca roku. Szacunkowe dane pokazują, że zaraziło
się od 3 do 5 proc. europejskich społeczeństw. Są to jednak dane zaniżone,
ponieważ testy na obecność koronawirusa dają dużo fałszywie ujemnych
wyników. Szwedzcy eksperci szacują,
że w 2,5-milionowym Sztokholmie zaraziło się do tej pory 500-600 tysięcy
osób, ale 99 proc. z nich nawet o tym
nie wiedziało. Jeden procent faktycznie
zachorował, a 0,1 proc. zmarło z powodu COVID-19. Jaka jest prawda, pokaże przyszłość. Jak na razie w Szwecji
płaci się wysoką cenę za wytworzenie
odporności środowiskowej, przynajmniej do momentu wynalezienia szczepionki. Czy takie podejście jest słuszne,
zobaczymy.

W Chinach (podobno)
już po epidemii
Według powszechnej opinii, pandemia miała swój początek w Chinach.
Co prawda od czasu do czasu pojawiały się pomysły, że SARS-CoV-2 to wynalazek amerykański, albo że pierwsze
przypadki zachorowań miały miejsce
we Włoszech, a dopiero potem w Chinach, jednak poza autorami nikt w to
nie wierzy. W Chinach epidemia zaczęła się... no kiedy? To dobre pytanie. Najpierw dr Li, który ogłosił 30
grudnia 2019 r., że w Wuhan pojawił
się nieznany wirus, mogący przenosić
się pomiędzy ludźmi, został oskarżony
o sianie niepokoju i dezinformacji, aż
odwołał wszystkie swoje rewelacje. No
i długo nic.
Jak opisuje portal epochtimes.pl
(wersja polska portalu światowego prowadzonego przez The Epoch Times),
dzięki hongkońskiej gazecie „South China Morning Post”, a dokładniej dzięki
temu, że jej dziennikarze dotarli do dokumentu wydanego przez władze prowincji Hubei, wiadomo, że pierwszy
przypadek zachorowania odnotowano
w Wuhan już 17 listopada 2019 roku.
Na pierwszą reakcję władze miasta kazały jednak czekać aż do 31 grudnia,
kiedy to zamknięty został targ owoców
morza w Wuhan, przedstawiony jako
epicentrum wybuchu epidemii. Jednakże teza, iż to targ był źródłem zakażenia, szybko została obalona. Dziś mówi się, że pierwszy zarażony wirusem
człowiek mógł mieć kontakt z nietoperzem albo łuskowcem. Pojawiają się
również osoby, które twierdzą, że wirus
mógł powstać w laboratorium w Wuhan, jednym z najnowocześniejszych
takich laboratoriów na świecie, w którym bada się takie patogeny, jak wirus
SARS czy Ebolę.
Równolegle z zamknięciem targu w
Wuhan, 31 grudnia 2019 roku, Pekin
przekazał Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) informację o przypadkach
„nieznanej choroby, co do której nie ma
przesłanek, że roznosi się z człowieka na

formacji. Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia, przyrost zachorowań
został w zasadzie wypłaszczony, to
znaczy średnio rzecz biorąc, utrzymuje się na przybliżonym poziomie. Zadziwia jednak znacząco niższa śmiertelność w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, wynosząca około 5% wszystkich chorujących. To 2 3 razy mniej niż we Francji, Wielkiej
Brytanii czy Hiszpanii. Nasz rząd mówi, że to konsekwencja dostatecznie
wcześnie wprowadzonych restrykcji
i obligatoryjnego ograniczenia kontaktów. Coś może w tym jest. Jednak
gdy się patrzy na kolejne “poluzowania” ograniczeń i zachowanie ludzi
podczas spacerów z psem lub z dziećmi (często po kilka osób dorosłych i
gromadki dzieci), budzi zdziwienie,
że wzrost liczby zachorowań nawet
jakby się zmniejszał. Zwrócił na to
uwagę minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas niedawnej rozmowy
z Konradem Piaseckim w TVN24. –
Niepokoi mnie obraz ludzi, chodzących tłumnie do galerii handlowych –
mówił minister. – Duża część osób nie
stosuje restrykcji, np. maseczkę nosi
na brodzie. Wzrost lub obniżenie zachorowań w Polsce zależy od tego,
czy będziemy stosować się do reżimu
sanitarnego.
Nie mam pewności, czy szczyt zachorowań jest za nami, ale takiej pewności nie ma nikt – kontynuował Szumowski. – Jeśli zbliżyliśmy się do
wskaźnika 1, to teraz pytanie, w którą stronę postąpi epidemia, czy nastąpi wzrost, czy spadek, ale to od nas zależy. Apeluję też o robienie większej
liczby testów. Spadliśmy po majówce
na poziom ok. 9 tys. testów. Ruszmy
do przodu, testujmy jak najwięcej, nawet 20 tys. dziennie. Trudno powiedzieć, dlaczego nie robi się tyle testów, ile można. My możemy zapewnić, że laboratoria działają, że są testy
i karetki wymazowe, które jeżdżą do
ludzi. To jest to, co możemy zrobić jako ministerstwo – stwierdzi minister
Szumowski.
I znów mamy jakiś paradoks. Oto
minister zdrowia apeluje, żeby robić
więcej testów. Równocześnie o to samo
apelują lekarze i personel medyczny.
Testów jest tyle, ile trzeba i mocy przerobowych też. O co więc chodzi? Również sama liczba zachorowań budzi
podejrzenia. Specjaliści sygnalizują,
że liczba ujawnionych zachorowań jest
proporcjonalna do liczby wykonanych
testów. Jeśli wykonujemy ich zbyt mało, to nie ujawniamy wszystkich przypadków. A chorzy niewykazani infekują następne osoby. Prof. Simon wręcz
twierdzi, że liczba zachorowań w Polsce sięga nawet 50 tysięcy osób. Czy
zatem minister nie ma podległych
W Polsce
urzędników, by wyegzekwowali to, co
całkiem nieźle...
jest niezbędne? Coś tu nie pasuje.
Tak, całkiem nieźle, ale nie tragicz- Choć tak zwana “prawda oficjalna”
nie, jak mawiał mój profesor, specja- wydaje się być grubymi nićmi szyta.
F o t o P i xa b a y
lizujący się m. in. w zakresie jakości in-

człowieka”. Tę wersję WHO powtórzyło w swoim oświadczeniu 14 stycznia
2020 roku, mimo że władze Tajwanu
przekazały WHO już 31 grudnia informacje od personelu medycznego w Chinach, że wirus jednak może się roznosić między ludźmi. WHO jednak zignorowało tę wiadomość. 13 stycznia 2020
roku rozpoznany został pierwszy znany przypadek zachorowania na COVID19 poza Chinami, w Tajlandii. Od tego
czasu wirus roznosił się do kolejnych
państw na świecie. Niestety, WHO potrzebowała prawie dwóch miesięcy, by
ogłosić, że skala zarażeń koronawirusa
jest już pandemią.
Dziś oficjalna wersja stanowi, że Chiny poradziły sobie z epidemią. 25 marca została zniesiona blokada prowincji
Hubei. Wyjątkiem jest miasto Wuhan,
które zostało otwarte 8 kwietnia. Trudno jednak uwierzyć, że sytuacja została w pełni opanowana. Tak jak i trudno
zaufać danym co do obecnej liczby zachorowań i przypadków śmiertelnych,
które podawane są przez chińskich decydentów. Dokumenty, do których dotarli dziennikarze gazety „The Epoch
Times”, pokazują, że oficjalne dane z
prowincji Shandong, dotyczące liczby
zarażonych, były zaniżane nawet kilkadziesiąt razy. Inne źródła mówią, że
dane z całego kraju były zaniżane od 5
do 10 razy.
Warto również zwrócić uwagę na
dane chińskiego Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych. Ministerstwo to ujawniło 19 marca 2020 r.,
iż liczba abonentów telefonii komórkowej od listopada 2019 r. do lutego
2020 r. gwałtownie spadła o blisko 21
mln abonentów. Sytuacja wydaje się
tym bardziej dziwna, że od początku
grudnia 2019 roku wprowadzono obowiązek praktycznego przypisania numeru telefonicznego do konkretnej osoby. I również od tego miesiąca w Chinach rozpoznawanie twarzy w celu weryfikacji tożsamości stało się obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy smartfonów. Wprowadzono także obowiązek posiadania kodu sanitarnego, bez
którego nie wolno podróżować, a duża
część rodziców musiała od lutego 2020
roku otworzyć nowe konto telefoniczne dla swoich dzieci biorących udział w
kursach internetowych (zorganizowanych zamiast szkoły). Pomimo tego
liczba tych numerów jednak spadła aż
o 21 milionów.
Niemniej, zgodnie z oficjalnymi wersjami, liczba ogólna zachorowań w Chinach praktycznie została wygaszona
od kilku tygodni na poziomie ok. 82
tys. zachorowań, a jednostkowe zachorowania pochodzą od przyjezdnych z
Europy. Zaiste, Chiny od zawsze zadziwiały na każdym kroku.
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WYBORY W MASKACH czyli WYZWOLENIE’2020
Dramat w 3 aktach (z inspiracji Stanisława Wyspiańskiego).
Rzecz dzieje się przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku.
AKT I
SCENA 1 (Konrad i Muza)
Konrad: „Idę z daleka, nie wiem, z raju czyli z piekła”
Chór: Czego żądasz?
Konrad: Gdzie Muza? Czyżby stąd uciekła?
Muza: Jestem tutaj, Konradzie.
Konrad: Witaj, Muzo boska.
Muza: Co cię do mnie sprowadza?
Konrad: Niepokój i troska.
Znów po trzydziestu latach poszła w las nauka,
Nadzieja w tym, że może wyzwolić nas sztuka.
Muza: Znowu wieszczysz upadek.
Konrad: Katastrofa blisko.
Muza: Konradzie! Musisz stworzyć nowe widowisko.
Wtedy naród się ocknie, zobaczy, zrozumie,
Że polskie ideały podeptano w tłumie.
Może wystawisz Dziady? Kordiana? Wesele?
Konrad: Dosyć martyrologii! Mamy jej zbyt wiele.
Znowu chocholi taniec? Bal u Senatora?
Muza: Wystaw coś współczesnego! Farsę o wyborach!
Konrad: To będzie raczej nowy narodowy dramat,
Kolejna klęska w dziejach, na honorze plama.
Ja teraz muszę stworzyć takie przedstawienie,
Żeby porwać Rodaków.
Muza: Może Wyzwolenie?
Konrad: Niezła myśl! Lecz co robić? Teatry zamknięte…
Działa cyrk, choć dla żartu zwany parlamentem,
Wystawiają spektakle teatralne trupy,
I co? Porównywani wszyscy są do Lupy.
Muza: Czas się z tego otrząsnąć. Dosyć tych badziewi!
Przydałby się Swinarski, Wajda, Hanuszkiewicz.
Konrad: Gdzie jest taki reżyser? Zwracam się z apelem:
Potrzebny jest przywódca! Kto stanie na czele?
Na razie wokół pusto. Jest Budka (z suflerem),
Ale trudno suflera nazwać reżyserem.
Muza: Może ogłosić casting?
Konrad: A Prezes pozwoli?
Wiesz, kogo on obsadzić chciałby w głównej roli?
On już wybrał. Zapewnia wikt i apanaże
Tylko tym, co budują Polskę jego marzeń.
Muza: Niektórzy protestują.
Konrad: Ale coraz rzadziej.
Muza: Ktoś musi! Nie ustępuj! Do boju, Konradzie!
SCENA 2 (Konrad i Reżyser)
Reżyser: Rozpoczynamy casting!
Konrad: Sukces murowany!
Reżyser: To zależy od tego, kto będzie wybrany.
Konrad: Przewiduję zwycięstwo.
Reżyser: Raczej będzie fiasko.
Jak wybrać, skoro wszyscy twarz zakryli maską?
Niektórzy nawet noszą naraz kilka masek
I ciągle je zmieniają, byleby tłuc kasę.
Tu nie chodzi o walkę z koronowirusem.
To zwyczaj polityków. Każdy ma pokusę,
By maskować obłudę, kłamstwo, hipokryzję.
Konrad: Nie wolno biernie czekać! Musimy mieć wizję!
Nie możemy się miotać od ściany do ściany.
Na politycznej scenie potrzebne są zmiany!
Reżyser: Co mam robić?
Konrad: Zacznijmy porządki na górze.
Raz na zawsze przegońmy wilki w owczej skórze.
Oni wszyscy od dawna zakładają maski!
Utracjusze, nieroby, władcy z bożej łaski,
Przebierańcy odziani w narodowe stroje,
Z gębą pełną frazesów, toczą wieczne boje,
Wzniosłe hasła wspierają fałszywą modlitwą,
Pozornie ideowi, a sprzyjają sitwom.
Społeczeństwo rozdarte, skłócone nawzajem,
Nie do wiary, co szajka zrobiła z tym z krajem.

Stop mowie nienawiści! Dość awantur, sporów!
Kogo dziś, do cholery, mamy do wyboru?
Dzisiaj liczą się czyny, a nie puste słowa.
Za mną! Rusz się, Polaku!
Reżyser: Konradzie, poprowadź!
AKT II
SCENA 3 (Konrad, Reżyser, Maska I)
Reżyser: Gong! Kurtyna! Na miejsca! Już role rozdane.
Konrad: Miał być zryw! Skąd ta cisza? Ludzie, co jest grane?
Przebrzmiał ostatni dzwonek, minęła dziewiąta,
A wy się gdzieś w milczeniu chowacie po kątach.
Gdzie są ci, którym losy Ojczyzny są drogie?
Nie ma dobrych aktorów? Kto na pierwszy ogień?
(wchodzi Maska I)
Reżyser: Rola pierwszoplanowa. Działacz starej daty,
Typowy paranoik, cechy psychopaty.
Jego specjalność: zemsta, intrygi i zdrada,
Oszust. Ale nie musi za nic odpowiadać,
Byle tylko potrafił pociągać za sznurki,
Dobrać sobie klakierów, co piszą laurki,
Umiał odwracać kota do góry ogonem,
Wcielał w życie pomysły, zwykle poronione.
Nie musi chodzić w masce. Stoi ponad prawem.
Jego to nie dotyczy, ale co ciekawe,
Masek nosi bez liku. I nie ma nadziei,
Żeby przestał je zmieniać. Wkłada po kolei:
Maskę zbawcy narodu, maskę demokraty…
Ojciec przed nim ostrzegał, lecz kto słuchał taty?
Przykleja sobie sztuczny uśmiech na billboardach,
A zaraz potem krzyczy o zdradzieckich mordach.
Kręci się wciąż przy żłobie i blisko ołtarzy.
Tchórz, lecz nikt go nie ruszy, bo kto się odważy?
Konrad: Ja z niego rezygnuję! Mogę wiele stracić.
Muszę się jak najprędzej pozbyć tej postaci.
SCENA 4 (Konrad, Reżyser, Maska II)
Reżyser: Zapraszamy na scenę teraz drugą z masek.
Konrad: Zawsze chodzi na pasku?
Reżyser: A wiesz, czyj to pasek?
Idzie karnie przy nodze, nie ma swego zdania,
Lecz ściśle wykonuje aktorskie zadania.
Spójrz! Posłuchaj, co mówi. Na wszystko się zgodzi,
Zwłaszcza łamanie prawa świetnie mu wychodzi.
Tu da nowe świadczenia, tu ulgę w podatkach,
Obiecuje, rozdaje. Idzie mu jak z płatka.
Konrad: Łże jak z nut! I do tego bez zmrużenia powiek.
Nawet się nie zająknie! Bez honoru człowiek.
Reżyser: Niech teraz zdejmie maskę, wpuszczę go w maliny,
Zobaczysz, jakie czasem stroi głupie miny.
Wtedy wszystko podpisze.
Konrad: To rzecz niesłychana!
Gdy słucha swego pana, klęczy na kolanach.
Reżyser: Ręka panu nie zadrży?
Maska II: Nigdy nie mam tremy.
Mam szansę?
Konrad: To nie przejdzie. Panu dziękujemy.
Doskonale pan zagrał rolę notariusza,
I niczym marionetka świetnie się porusza.
Lecz gdyby pan do głównej roli się załapał,
Łatwo można przewidzieć, że znów będzie klapa.
SCENA 5
(Konrad, Reżyser, asystent reżysera, Maski III, IV, V)
Reżyser: Kto następny? Zapraszam.
Asystent reżysera: Pani Małgorzata!
Reżyser: A gdzie Mistrz?
Maska III: Jest w Brukseli.
Konrad: A to wielka strata.

Przydałby się na miejscu, szkoda, że nie wraca,
Będzie nas po wyborach czekać ciężka praca.
Maska III: Ja się nadam!
Reżyser: Być może. Nie mamy pewności.
Program niezły, lecz przyznam, brak przebojowości.
Pani też dziękujemy, choć chciałbym bić brawo,
Lecz pani się na scenie porusza niemrawo.
Konrad: Stawiałem na kobietę. Jestem zawiedziony.
Asystent: To może będzie lepszy ten pan z lewej strony.
Maska IV: Chciałbym wystąpić w roli trojańskiego konia.
Czy do twarzy mi w wieńcu laurowym na skroniach?
Konrad: Podobny do… Apolla. Lecz czy to wystarczy?
Nie wiadomo czy wróci z tarczą czy na tarczy.
Reżyser: Mamy jeszcze w zanadrzu innych kandydatów?
Asystent: Jest jeden narodowiec od konfederatów.
Konrad: Jaka Konfederacja? Muszę to rozważyć.
Z kim będą się targować? To się źle kojarzy.
Reżyser: Widać młodzi chcą szefa co bez butów chodzi.
Głosują na… chłopaka, bo co im to szkodzi.
On sam wszedł w cudze buty, innym buty szyje,
Za to ma w sobie butę. Taki to pożyje!
Konrad: Co pan umie? Jak widzę, maska już włożona.
Maska V: Umiem krzyczeć na wiecach, marszach i stadionach,
Wiem jak wymownym gestem pięć piw się zamawia,
Więc mi granie patrioty trudności nie sprawia.
AKT III
SCENA 6 (Konrad, Reżyser, Maski VI, VII, Felicjan)
Reżyser: Sami marni statyści. Zostajemy z niczym.
Brak programów, pomysłów, tylko szmal się liczy.
Wszyscy nie są, niestety, bezinteresowni.
Czy jest ktoś, kto pomyślał w końcu o… widowni?
Chodzimy po manowcach jak zbłąkana owca.
Może by ostatecznie sięgnąć po ludowca?
Scena jest obrotowa. Łatwo tam się wkręci,
Chociaż trudno uwierzyć w jego szczere chęci.
Kto teraz do ogródka wrzucił nam ten kamyk?
Przyjdzie Godot, nie przyjdzie? Na co my czekamy?
Konrad: Jasny gwint! Co za szopka? Jacy kandydaci!
Granie z taką obsadą nam się nie opłaci.
Ciemność widzę. Niczego dobrego nie wróżę.
Mamy czekać dwa lata? Pięć? A może dłużej?
Wybaczcie, lecz nie łatwo zostać bohaterem.
Felicjan (głos z widowni): A niech was wszyscy diabli!
Konrad: Odwołać premierę!
Wiem, że Polska wciąż czeka na swego Konrada!
Miałem okryć się sławą, wyszedłem na dziada.
Skandowaliście imię czterdzieści i cztery!
A ja stoję przed wami jak cztery litery.
Inteligencjo! Działaj! Dlaczego się wahasz?
Skorzystam jak Holoubek z rady Himilsbacha.
Skoro nie ma nikogo, kto mógłby być wodzem,
Choć tego nie pochwalam, po prostu… odchodzę.
EPILOG
Konrad: „Sam już na wielkiej pustej scenie”.
Miało być w maju Wyzwolenie!
Wyszło jak zwykle. Wszystko minie,
Znów osaczyły nas Erynie,
Boginie zemsty, gniewu, kary.
A miał być sukces i fanfary.
Te z krwi zrodzone Uranosa,
Polakom znów utarły nosa.
Znów szatan będzie dzierżył ster.
Lecz Polski żal.
Chór: Na żer, na żer!
Koniec. Kurtyna i oklaski.
A politykom… spadły maski.

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Damy radę przeciwnościom...
dwóch plag, jakie w ostatnim
czasie nawiedziły Polskę – pandemia wywołana przez koronawirusa oraz niespotykana od dawna
susza – groźniejsza wydaje się ta pierwsza. Nieznana jest dalszy przebieg pandemii. Na razie utrzymuje się na stałym poziomie. Wszystko wskazuje, że
upłynie jeszcze trochę czasu, zanim
krzywa zachorowań zacznie spadać.
Na szczęście, przybywa osób, którym
udało się wygrać z wirusem i powrócić
do zdrowia. Choć na tle innych krajów
sytuacja u nas nie wydaje się jeszcze
najgorsza, to jednak wciąż następują
kolejne zachorowania i zgony. Na dodatek widmo nawrotu epidemii jesienią
jest prawdopodobne, dlatego złagodzenie ograniczeń podjętych w walce z koronawirusem powinno być przeprowadzane ostrożnie. Znane przysłowie mówi, że lepiej dmuchać na zimne, niż po-

Z

tem żałować. Musimy uzbroić się w cierpliwość, a nadmierny pośpiech nie wydaje się wskazany. Nic na razie nie wiadomo o jakimkolwiek leku, czy szczepionce na COVID-19. Pojawiają się za to
różne teorie o jego pochodzeniu. Jedna
z nich zakłada, że został on stworzony
w laboratorium w Wuhan w Chinach.
Nawet jeśli tak byłoby w istocie, niełatwo będzie to potwierdzić. Nie zmieniłoby to również sytuacji chorych na całym świecie ani pracy służb odpowiedzialnych za walkę z pandemią. Na razie koncepcja to jedynie teoria spiskowa,
choć niczego nie można wykluczyć.
eśli chodzi o drugą plagę – suszę, to pogoda nieco nam pomogła. Deszcze, które spadły
ostatnio, choć niezbyt obfite, nawodniły wysuszoną glebę, a także poszycie lasów, gdzie istniało realne zagrożenie
pożarowe. Przybyło nieco wody w war-

J

szawskich zbiornikach, kanałach i rzekach. Widać to na przykładzie Potoku
Służewieckiego, Jeziora Wilanowskiego, Jeziora Czerniakowskiego oraz innych miejskich akwenów. Na polach
wokół stolicy zakwitł rzepak. Jaskrawożółte pola cieszą wzrok przejeżdżających m. in. wzdłuż ulicy Vogla w Wilanowie, gdzie obok golfowego driving
range’u jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zażółciło się pole rzepaku.
Miejmy nadzieję, pogoda pozwoli roślinom dojrzeć bez przeszkód i kolejne
susze tego nie zmienią. Zakwitły też
bzy ciesząc wszystkich swym widokiem
i zapachem.
ożliwość spacerów i korzystania ze ścieżek rowerowych, odwiedzenia parków,
podmiejskich zagajników i lasów sprawia, że możemy trochę oderwać się od
pandemii i nacieszyć się wiosną. Długi
weekend to czas, kiedy wielu warszawiaków postanowiło spędzić go na
świeżym powietrzu, chociaż wdycha-

M

nym przez maseczkę. Najwyraźniej zaczynamy się do nich przyzwyczajać. Jestem pod wrażeniem, że tak wielu ludzi,
zwłaszcza młodych, używa ich w miejscach publicznych. Spotykam jednak
osoby (najczęściej w średnim wieku),
które zalecenia ministra zdrowia oraz
wzgląd na innych mają za nic i wychodzą na ulicę bez zasłaniania ust i nosa.
ajowy weekend to okazja
do refleksji nad historią. Mija właśnie 229 lat od
uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791
roku. Mimo że upłynęło od tego wydarzenia ponad dwa i ćwierć wieku,
wiele z postanowień ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej
Obojga Narodów wydaje się nie tracić
na aktualności. Jest ona niewątpliwie
powodem do dumy zarówno dla jej
twórców, ale też dla współcześnie żyjących Polaków. Była bowiem w zasadzie pierwszą, nowoczesną konstytucją
spisaną w Europie i drugą na świecie
(po konstytucji amerykańskiej z 1787

M

r.). Uchwalona w czasach króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego ustawa, niestety, nie została wdrożona w życie. Głównie z powodów polityki ościennych mocarstw, w interesie których nie leżała
naprawa państwa polskiego ani reformy, które by je wzmocniły. Znamy dobrze losy Rzeczypospolitej, które za
sprawą rozbiorów wymazały ją z mapy
Europy. Polska straciła niepodległość
na długo i nic nie wskazywało na odmianę złej passy. Dopiero po 123 latach dzięki heroicznemu zaangażowaniu społeczeństwa, na czele którego
stanęły wybitne jednostki, udało się
odzyskać niepodległość. Hekatomba II
wojny światowej przekreśliła wizję Polski niepodległej, o którą znów przyszło
walczyć Polakom. Daliśmy jednak radę
wtedy, damy i teraz pomimo piętrzących się przeciwności.
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Z dziejów wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 (cz.4)

Naczelny wódz a szefowie Sztabu Generalnego, cd.
Marian Marek Drozdowski
I n s t y t u t H i s t o r i i PA N
Powtórnie sztab przyboczny naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego został powołany w kwietniu 1920 r.
podczas przygotowywania operacji ukraińskiej.
Szef owego gremium Stanisław Haller (1872—
1940) pochodził z rodziny
ziemiańskiej powiatu podgórskiego. W 1894 r. rozpoczął służbę zawodową
w armii austriackiej.
W 1901 r. ukończył Wyższą
Szkołę Wojenną we Wiedniu. Jako major był szefem sztabu
twierdzy Kraków w latach 19121915. Koniec wojny przeżył na
froncie włoskim. Po zgłoszeniu
się do Wojska Polskiego aż do
18 listopada 1918 r. był zastępcą komendanta Krakowa. Od 10
marca 1919 pełnił obowiązki
Szefa Sztabu Generalnego.
Lojalnie współpracując z Naczelnym Wodzem, towarzyszył
mu w czasie kluczowych spotkań i narad politycznych i wojskowych. W czasie rozmowy z
gen. Lucjanem Żeligowskim na
temat oceny ogólnej sytuacji
wojskowej na froncie galicyjskim,
20 i 21 marca 1919 r. stwierdził:
„Sprawa kompetencji francuskiej misji wojskowej w Polsce
wywołała u Piłsudskiego i w
Sztabie Generalnym duże wątpliwości. Decyzją tzw. Rady
Dziesięciu z 10 marca gen. Paul
Prosper Henrys miał być dowódcą i szefem sztabu przy Naczelniku Państwa. 21 marca odbyła
się w Belwederze pod przewodnictwem Piłsudskiego narada w
tej sprawie. Wypowiedziano się
przeciwko szerokim kompetencjom misji i postanowiono
przedstawić sprawę Sejmowi.”

Ofensywa kijowska
Płk S. Haller, towarzyszył J.
Piłsudskiemu w podróży do
Brześcia 26-27 marca i po drodze na spotkaniach z ludnością
Mińska Mazowieckiego Siedlec
i Łukowa. 15 kwietna odbyła się
koncentracja oddziałów do akcji na Wilno. Miasto to zostało
zdobyte 19 kwietnia 1919 r., a
21 kwietnia wjechał na Kasztance do miasta Piłsudski witany
przez tłumy rodaków z szaloną
radością. 28 kwietnia, w specjalnym rozkazie, podkreślił zasługi

rzystwo Miłośników Historii na
temat roli Sztabu Generalnego w
wojnie polsko bolszewickiej
1919-1920, L. Wyszczelski podkreślał: „ Rola Sztabu Generalnego jako organu planowania operacji i kierowania ich przebiegiem była doceniona tylko w
pierwszym etapie bitwy na
przedpolach Warszawy, na co
pewien wpływ miały naciski mocarstw zachodnich i rola, jaką
odgrywał w tych działaniach
gen. Maxime Weygand. Mimo
tych ograniczeń Sztab Generalny WP w okresie walki o granice odrodzonej Polski wypełniał
wiele ważnych zadań w dziedzinie rozpoznawania zamiarów
przeciwnika i położenia jego
wojsk, wypracowania jednolitych struktur organizacyjnych
wojska, jednolitej doktryny szkoleniowej, zabezpieczenia oddziałów frontowych oraz ograniczonego, ale jednak prowadzonego
planowania operacyjnego.”
Do tej uwagi dodawałem, jako
uczestnik dyskusji panelowej 29
stycznia 2020, że gen Rozwadowski w czasie pobytu Naczelnego Wodza w rejonie Puław-Garwolina w dniach 12-16
sierpnia 1920 r. przejął jego
funkcję koordynacji działań polskich frontów i armii i przygotował, na polecenie Rady Obrony
Państwa we wrześniu 1920 r.
program terytorialny dla delegacji broniącej polskich interesów w Rydze. Podjąłem polemikę z poglądem wyrażonym w
dyskusji, że Piłsudski rozpoczął
walkę z bolszewikami bez planu wojny, który powinien być
opracowanym według, jego
wskazówek przez Sztab Generalny. Przypomniałem, że jego
ambitny plan federacyjnej więzi
z Litwą, Białorusią, a przede
wszystkim Ukrainą, nie znajdował poparcia znacznej części polskich elit politycznych, wojskowych i uznania ze strony W. Brytanii, Francji, Włoch i Stanów
Zjednoczonych. Państwa te liczyły na szybkie odrodzenie Rosji „Białej”, a później „Różowej”,
wyznaczając nam linię Curzona
8 grudnia 1919 r., co powtórzono na konferencji 10 lipca w Spa.
W takiej sytuacji Piłsudski mógł
realizować swoje plany w postaci cząstkowych operacji, wykorzystując oficerów Sztabu Generalnego, do których miał szczególne zaufanie.
Jako pełniący obowiązki Szefa Sztabu Generalnego płk S.
Haller towarzyszył Naczelnikowi Państwa i Naczelnemu Wodzowi w odwołaniu dywizji gen
J. Hallera z Frontu Galicyjskiego
pod naciskiem Ententy i w zwyWażna postać
cięskim zakończeniu wojny z
W dyskusji, zorganizowanej Ukraińcami 17 lipca 1919 r. po
29 stycznia 2020 przez Towa- dojściu wojsk polskich do Zbrucza. Był pomocny w realizacji
rozkazów Naczelnego Wodza w
likwidacji ekscesów antyżydowskich na froncie wschodnim oraz
organizowaniu obchodów rocznicy bitwy pod Grunwaldem
15-16 lipca 1919 r. Był świadkiem obrony gabinetu Ignacego
Paderewskiego, ostro krytykowanego przez lewicę, a także
przez prawicę w lipcu tego roku. Płk S. Haller, jako pełniący
obowiązki Szefa Sztabu Generalnego, przemawiał podczas
uroczystości dekoracji na pierwszym posiedzeniu Kapituły Orderu Virtuti Militari w dniu 22
stycznia 1920 w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego,
obok Józefa Piłsudskiego oraz
generałów Józefa Leśniewskiego
i Józefa Hallera. Już w randze
gen. brygady Stanisław Haller
towarzyszył Naczelnemu Wodzowi w wizycie na Ukrainie po
podpisaniu konwencji wojskowej z Ukraińską Republiką Lu-

generałów: Szeptyckiego, Śmigłego-Rydza, a przede wszystkim ppłk Beliny-Prażmowskiego
i mjr Piskora, nazywając zdobycie Ziemi Wileńskiej najpiękniejszym czynem dokonany w tej
wojnie przez polską kawalerię.
W sprawie ofensywy kijowskiej płk Haller wydał 3 maja
1920 z polecenia Naczelnego
Wodza rozkaz operacyjny o zajęciu Kijowa. Jako p.o. Szefa Sztabu Generalnego uczestniczył w
naradzie w Belwederze, po której Naczelny Wódz wydał gen.
Rydzowi-Śmigłemu
rozkaz
opuszczenia Kijowa, Uczestniczył także w naradach w Belwederze w początkach lipca 1920,
w posiedzeniach Rady Obrony
Państwa, na których informował
o tragicznej sytuacji frontowej.
Zarówno Piłsudski, jak i i gen.
Rozwadowski nie podzielali jego
pesymistycznych ocen.W sierpniu 1920 r. na własną prośbę udał
się na Front Południowy, gdzie
został dowódcą 13. Dywizji Piechoty, a potem grupy operacyjnej. We wrześnie 1920 r. został
dowódcą 6. Armii we Lwowie i
członkiem Rady Wojennej. Za zasługi w pokonaniu Armii Konnej Budionnego został mianowany generałem dywizji. W styczniu 1921 przewodniczył delegacji polskiej w Bukareszcie w sprawie zawarcia konwencji wojskowej z Rumunią. Od wiosny 1921
r. był Inspektorem Armii nr 6 we
Lwowie. W grudniu 1922 r.
otrzymał następującą ocenę Marszalka J. Piłsudskiego:
„Człowiek wykształcony,
umiejący dużo i obserwujący
bystro. Z tego powodu nie błądzi
w szczegółach. I względnie dobrze ocenia sytuację... Na dowódcę armii zdatny, nie ma kaprysów co do otoczenia i sam sobie da radę w każdej sytuacji...
Na Naczelnego Wodza z powodu
słabości charakteru nie polecam.
Natomiast jako szef Sztabu Naczelnego Wodza jest bardzo dobrym pomocnikiem.”
Była to najwyższa ocena Piłsudskiego, jeśli chodzi o szefów
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921. W okresie od 9 lipca 1923 do 16 grudnia
1925 r. gen. S. Haller pełnił funkcję Szefa Sztabu Generalnego,
wykazując dużo inicjatywy organizacyjnej. W czasie przewrotu majowego był szefem sztabu
wojsk rządowych. Po przewrocie majowym na własną prośbę
przeszedł w stan spoczynku. W
maju 1940 r. jako więzień Starobielska został zamordowany
przez NKWD w Charkowie.

dową przez mjr Walerego Sław- gen. Stanisław Haller przedstaka i kpt Wacława Jędrzejewicza wił groźną sytuację na Froncie
Południowym, gdzie Armia
w dniu 24 kwietnia 1920 r.
Czerwona osiągnęła linię StyWyjście z Kijowa
ru, Krzemieńca i Zbrucza. Na
Po referacie gen. S. Hallera z północy zbliżała się zaś do Groddnia 8 czerwca o sytuacji na fron- na.. Na posiedzeniu Rady Rocie ukraińskim Piłsudski zdecy- man Dmowski uważał, że podował, by opuścić Kijów i wyco- trzebne są gruntowne zmiany w
fać się na rzekę Teterew. Sprawa Naczelnym Dowództwie i Sztata był przedmiotem specjalnej na- bie Generalnym, Ministerstwie
rady w Belwederze u Naczelne- Spraw Wojskowych i dowódzgo Woda z udziałem gen. Stani- twach armii. Sugerował przyjęsława Hallera, jego zastępcy płk cie na stanowisko Naczelnego
Mieczysława Kulińskiego, płk Ju- Wodza gen. Józefa Dowbor-Mliana Stachiewicza i płk Bolesława uśnickiego, a jeśli nie mamy swoWieniawy-Długoszowskiego w ich na dowódców, należy się
nocy z 9 na 10 czerwca 1920 r. zwrócić o pomoc do aliantów.
Nazajutrz premier Leopold SkulPiłsudski oddał się do dysposki złożył na ręce Naczelnika Pań- zycji Rady, wyjaśniając, że gen.
stwa dymisję swego gabinetu. 30 Dowbor odrzucił propozycję
czerwca nowy premier Włady- przejęcia dowództwa Frontu Posław Grabski w czasie narady u łudniowego, a gen. Szeptycki,
Marszałka Sejmu Wojciecha jego kandydat na zastępcę NaTrąmpczyńskiego – z udziałem czelnego Wodza, „obecnie zuPiłsudskiego i gen. Stanisława pełnie osłabł i załamał się.” Po
Hallera oraz przewodniczących wyjściu z sali obrad, prowadzostronnictw sejmowych – wystą- nych przez premiera W. Grabpił z inicjatywą powołania Rady skiego, Piłsudski otrzymał voObrony Państwa, która na okres tum zaufania. Z członkostwa w
ciężkiej sytuacji w kraju miała za- Radzie zrezygnowali Roman
stąpić Sejm Ustawodawczy. Ini- Dmowski i Stanisław Głąbiński,
cjatywę tą uczestniczący w nara- a gen. Stanisław Haller złożył
dzie zaakceptowali. Nazajutrz od- dymisję ze stanowiska p.o. Szebyło się w Belwederze pierwsze fa Sztabu Generalnego, prosząc
posiedzenie Rady pod przewod- o wysłanie go na Front Południonictwem Naczelnika Państwa z wy. Na jego miejsce Naczelny
udziałem gen. S. Szeptyckiego, Wódz wyznaczył gen. Tadeusza
gen. Tadeusza Rozwadowskiego, Rozwadowskiego.
szefa misji wojskowej w Paryżu,
Plan Bitwy Warszawskiej
p.o. Szefa Sztabu Generalnego
Zgodnie z wskazówkami Nagen. Stanisława Hallera oraz gen.
Kazimierza Sosnkowskiego. Na- czelnego Wodza 6 sierpnia 1920
zajutrz Piłsudski oświadczył, że gen. Rozwadowski opracował
następcę swojej osoby widzi w dla dowódców frontów tajny
gen. Stanisławie Szeptyckim i wy- rozkaz operacyjny w sprawie Bidał rozkaz ewakuacji instytucji i twy Warszawskiej, uzupełniony
zakładów znajdujących się bli- rozkazem z 7 sierpnia, podpisasko frontu. Gen. Szeptycki został nym przez niego i gen. Kazimieupoważniony do cofnięcia od- rza Sosnkowskiego. Wysoką ocedziałów Frontu Północnego na li- nę tego planu dał 7 sierpnia gen.
nię tzw. okopów niemieckich i Weygand w depeszy do marutworzenia silnej rezerwy w oko- szałka Focha. Podział dowództw
został jednoznacznie ustalony.
licach Wilna.
Front Północny objął gen. JóW dniu 3 lipca 1920 r. Piłsudski wydał dwie odezwy: Do Oby- zef Haller z dwiema armiami –
wateli Rzeczypospolitej i Do Żoł- piątą gen. Władysława Sikorskienierzy. A 9 lipca będący już w go i pierwszą – gen. Franciszka
randze generała brygady Stani- Latinika. Frontem Środkowym
sław Haller wydał dyrektywę na- miał dowodzić marszałek Józef
Piłsudski z trzema armiami – 4.
stępującej treści:
„Wódz Naczelny rozkazuje: armią gen. Leonarda Skierskiego,
zamiarem Naczelnego Dowódz- grupą uderzeniową gen. Edwartwa jest po ukończonym odwro- da Śmigłego-Rydza i 3. armią
cie przejść do energicznej kontr- gen. Zygmunta Zielińskiego.
ofensywy na całym froncie. W Frontem Południowym dowodził
tym celu cofające się armie na- gen. Wacław Iwaszkiewicz, po
sze, po zakończonym odwrocie, rezygnacji z tej funkcji gen. Józewinny być ugrupowane w ob- fa Dowbora-Muśnickiego.
10 -12 sierpnia w gmachu
szarach najbardziej ważnych
punktów, skąd po szybkiej reta- Sztabu Generalnego Naczelny
blacji (reorganizacji p.m.) mo- Wódz omawiał realizację wspogą przejść do kontrofensywy, wy- mnianego planu w towarzydzierając inicjatywę wrogowi.” stwie generałów RozwadowskieDramatyczny przebieg miało go, Sosnkowskiego i Weyganda.
posiedzenie Radu Obrony Pań- Później Naczelny Wódz, w serstwa 19 lipca 1920, na którym decznej korespondencji z gen

Rozwadowskim, informował go
o kontruderzeniu rozpoczętym
16 sierpnia znad Wieprza i starał
się za jego pośrednictwem koordynować działania I Armii,
która osiągnęła sukces w bitwie
o Radzymin, z działaniami własnej grupy uderzeniowej. W czasie pościgu za oddziałami Armii
Czerwonej Naczelny Wódz – w
rozmowach prowadzonych z
pomocą aparatu juzowego – formułował nowe zadania dla Sztabu Generalnego.
Bitwa Warszawska zakończyła się 26 sierpnia 1920 r. wielkim
zwycięstwem, gdy oddziały polskie doszły do granicy Prus
Wschodnich, a część armii Tuchaczewskiego wycofała się ku
Grodnu, Wołkowyskowi i Prużanom. Po zwycięskiej Bitwie Warszawskiej Naczelny Wódz stanął
na czele działań zwanych Bitwą
Niemeńska. Po podpisaniu porozumienia na temat zawieszenia działań bojowych 18 października na froncie polsko- bolszewickim – 27 października
Naczelny Wódz, w rozmowie juzowej z gen T. Rozwadowskim,
omawiał ogólne zagadnienia polityczne, w tym sytuację na Górnym Śląsku i współpracę z francuską misja wojskową.
W rozmowie z Szefem Sztabu
Generalnego skrytykował szkic
planu obrony polskich granic zachodnich, opracowany przez
francuską misję wojskową. Polecił Oddziałowi III Sztabu Generalnego opracowanie rozwiniętej
wersji planu i z nim związanej
perrspektywy rozwoju sieci kolejowej wewnątrz kraju. 9 lutego
2021 gen. Rozwadowski i gen.
Żeligowski zostali powiadomieni przez Marszałka o wynikach
jego podróży do Francji.
Gdy gen Rozwadowski w
dniu 1 kwietnia 1921 r. kończył
służbę jako Szef Sztabu Generalnego, Marszalek Piłsudski żegnał go w liście bardzo serdecznie podkreślając: „W chwili najcięższej dla Ojczyzny i naszej
Armii powołałem Pana na stanowisko Szefa jako bezpośredniego i głównego mego pomocnika w dowodzeniu wojskiem.
Był to okres, gdy wielu odważnym i wypróbowanym w bojach oficerom zabrakło sił do
wytrwania, a w wielkiej części
narodu groza rozwijających się
szybko wypadków rodziła niepewność i brak zaufania do Armii i sił własnych. Ze szczerą
wdzięcznością, Generale, wspominam Pańską odpowiedzialną pracę w tym okresie, pełną
energii i pełną niczym niezachwianej ufności w ostateczne
zwycięstwo.” Tej opinii o gen.
Rozwadowskim nie powtórzył
Marszałek Piłsudski w grudniu
1922 roku. Dlaczego?
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Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom, ok. Piaseczna,
200/1300 m2, do wejścia,
supercena 650 tys. zł, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii,
w stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840

MASECZKI
bawełniane
wielokrotne
692 101 784

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327

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

! Dom wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 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

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

MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

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

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

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

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt,
do wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Ursynów, 36 m2, ul.
Wąwozowa, lokal do wynajęcia,
c.4000 zł/m-c, 601 720 840

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

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

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

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

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

STOLARSTWO,
505 935 627

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

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

! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
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
KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
OKNA, naprawy, serwis,
787 793 700
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
REMONTY mieszkań,
malowanie, glazurnictwo,
669 945 460

NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę
wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
sprzedaż
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Kabaty, 67 m2, 3 pok.,
ul. Jeżewskiego, parter, z garażem,
601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie,
do wejścia, 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Targówek, 47 m2, parter,
ok. metra, 601 720 840
! Ursynów, 55 m2, 2 pokoje,
al. KEN, parter, 601 720 840
! Żoliborz, 89 m2, wynajęty
na 10 lat, z najemcą, c.
1 mln 550 tys.zł , 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840

Działki:
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840

MALOWANIE - Wolne Terminy,
887 815 778

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

MOSKITIERY, 602 380 218

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

MYCIE okien, pranie dywanów,
669 945 460
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888

Do wynajęcia:
! Kabaty, 63 m2, ul.
Jeżewskiego, 3 pokoje, 3.300
zł/m-c, 601 720 840
! Ursynów,29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 2600
zł/m-c, 601 720 840
Lokale handlowe :
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż, z powodu braku czasu,
601 720 840

! Lokal handlowy 120 m2 ,
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840

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

MASECZKI
Kulczyńskiego 9
692 101 784
KRAWCOWA

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

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

MALOWANIE - Tanio,
887 815 778

BIURO RACHUNKOWE na
Ursynowie zatrudni na etat
samodzielną księgową, mile
widziane doświadczenie z zakresu
zatrudnienia, tel.+48 606 434 699

15

Ważne telefony

Kronika Stróżów Prawa

Wpadł podczas
kontroli drogowej
Ursynowscy policjanci zatrzymali 37-latka podejrzanego o posiadanie narkotyków.
Mężczyzna kierujący bmw został zatrzymany do kontroli drogowej, bo zwrócił na siebie
uwagę policjantów. Mundurowi chcąc sprawdzić czy kierowca jest trzeźwy, przy okazji znaleźli przy nim torebkę z marihuaną i kolejną z amfetaminą.
Około godziny 9:00 na ul. Bażanciej na Ursynowie mundurowi zauważyli bmw. Siedzący za
kierownicą mężczyzna na widok policjantów zaczął się nerwowo zachowywać, unikał
wzroku i najwyraźniej czegoś
szukał. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić czym spowodowanie było zachowanie kierowcy i czy ten jest trzeźwy. Badanie alkotestem wykazało wynik zerowy, w samochodzie jednak wyczuwalny był charakterystyczny zapach marihuany.
Kiedy funkcjonariusze zapytali
kierowcę czy ma przy sobie nielegalne substancje, ten przyznał
się, że owszem. Z kieszeni wyjął dwa woreczki, w jednym był
susz, a w drugim biały proszek.
Po sprawdzeniu narkotesterami okazało się, że to marihuana i amfetamina. Mężczyzna
powiedział, że kupił ja na własny użytek od nieznanych mu
osób. Został on zatrzymany i
umieszczony w policyjnej celi.
Teraz odpowie przed sądem,
który może go skazać nawet na
3 lata więzienia.

Przeszkadzał sąsiadom
paląc marihuanę

stopnia, że jeden z nich zakleił nawet kratki wentylacyjne.
Na zawiadomienie policjantów
odważyła się tylko mieszkanka
jednego z sąsiednich lokali. Kobieta zadzwoniła do oficera dyżurnego policji kwadrans
przed 22:00 informując, że
czuje jak z kratek wentylacyjnych wydobywa się zapach palonych używek.
Kiedy pod wskazany adres
przyjechali nieumundurowani
funkcjonariusze na klatce schodowej faktycznie unosił się charakterystyczny zapach palonych
ziół. Kobieta wskazała prawdopodobny lokal, w którym mogą
znajdować się narkotyki. Tym
zjawiskiem poruszeni byli również inni sąsiedzi.
Gdy funkcjonariusze pukali
do jednego z mieszkań po sąsiedzku drzwi otwierał właśnie
27-letni mężczyzna. Zapytał, czy
w czymś może pomóc. Policjanci z kolei zapytali, czy posiada
przy sobie substancje psychoaktywne. Odpowiedział, że nie
ma przy sobie, ale ma w mieszkaniu, zdziwił się nieco, gdy policjanci okazali mu legitymacje
służbowe i poinformowali o celu wizyty, ale nie zawahał się
przed tym, aby kontynuować
pokazywanie im miejsca, w którym trzymał narkotyki. Zaprowadził policjantów do swojego
pokoju i przekazał pudełko, w
którym znajdowało się około 14
gramów nielegalnego suszu. Z
czarnej kosmetyczki leżącej na
biurku wyjął jeszcze foliowy woreczek z dwiema tabletkam,i informując, że to ecstasy. Rozgadany posiadacz narkotyków wyjawił, że zakupił to wszystko od
nieznanego mu mężczyzny za
500 zł.
Policjanci dla pewności przeszukali jeszcze mieszkanie przy
użyciu psa tropiącego. Okazało
się jednak, że 27-latek wydał
dobrowolnie wszystko, co posiadał. Substancje psychoaktywne trafiły do depozytu jako

dowód w sprawie, podejrzany
natomiast spędził noc w policyjnej celi. Teraz odpowie za
Policjanci z wydziału wywia- przestępstwo, za które sąd modowczo-patrolowego zatrzyma- że go skazać nawet na 3 lata
li 27-latka podejrzanego o po- więzienia.
siadanie narkotyków. MężczyPrzewoził narkotyki
zna palił marihuanę w swoim
bez prawa jazdy
mieszkaniu, co bardzo przeUrsynowscy mundurowi zaszkadzało sąsiadom, bowiem
zapach przenosił się do ich loka- trzymali 36-latka podejrzanego o
li drogami wentylacyjnymi. kierowanie samochodem pomiJedna z sąsiadek uznała to mo sądowego zakazu. Nie dość,
wreszcie za nieznośne i wezwa- że mężczyzna zignorował postanowienie sądu zabraniające mu
ła funkcjonariuszy.
Unoszący się zapach palo- prowadzenie wszelkich pojaznej marihuany przeszkadzał dów, to jeszcze posiadał przy sowszystkim sąsiadom do tego bie amfetaminę i mefedron.

Około godziny 19:30 na ul.
Puławskiej na Ursynowie policjanci pełniący służbę w tym
rejonie zauważyli osobowego
fiata, którego kierowca na ich
widok nagle podjął taki manewr, jakby chciał zjechać z
głównej ulicy. Mając przypuszczenia, że kierujący pojazdem
może mieć coś na sumieniu,
funkcjonariusze postanowili to
sprawdzić. Szybko okazało się,
czym było spowodowane zachowanie kierującego.
Wobec 36-latka sąd wydał
zakaz prowadzenia pojazdów
w związku z tym, że w ubiegłym roku został on skazany za
kierowanie autem w stanie nietrzeźwości. Badanie alkotestem
wykazało, że tym razem mężczyzna był trzeźwy. Jego nerwowe zachowanie podczas
kontroli sugerowało jednak, że
ma on coś jeszcze do ukrycia.
Chociaż mężczyzna zarzekał
się, że nie posiada przy sobie
żadnych rzeczy, których posiadanie jest zabronione, mundurowi znaleźli przy nim dwa woreczki z białą sproszkowaną
substancją. Narkotestery potwierdziły, że w jednym znajduje się mefedron a w drugim
amfetamina.
Na tym podróż 36 -latka się
zakończyła. Został on zatrzymany i dowieziony do policyjnego aresztu. Następnego dnia
usłyszał zarzuty niestosowania
się do nakazów sądowych oraz
posiadania substancji psychoaktywnych, za co teraz może
zostać skazany nawet na 3 lata
więzienia.

Auto z zaparowanymi
szybami
Ursynowscy wywiadowcy zatrzymali 46-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie
ponad 14 gramów kokainy.
Mężczyzna został zatrzymany
do kontroli drogowej, funkcjonariusze chcieli jedynie sprawdzić, czy kierowca jest trzeźwy.
Okazało się, że był, ale za to
prowadził samochód bez
uprawnień.
Późnym popołudniem mundurowi zauważyli samochód
marki kia jadący ul Puławską
na Ursynowie. W pojeździe były zaparowane szyby. Funkcjonariusze zdecydowali się więc
skontrolować kierowcę auta i
sprawdzić jego stan trzeźwości.
Badanie alkotestem wykazało
wynik zerowy. Okazało się jednak, że 46-latek nie posiada
prawa jazdy, za co został ukarany mandatem.
Nadmierna nerwowość kierowcy rzuciła na niego podejrzenie, że może mieć na sumieniu coś więcej. W trakcie kontroli samochodu mundurowi
ujawnili 11 woreczków foliowych białego proszku, które
kierowca przewoził w swojej
torbie podróżnej. Narkotester
wykazał, że to kokaina. Dodatkowo pod fotelem kierowcy
funkcjonariusze znaleźli torbę
foliową z gotówką w kwocie
87.000 zł. Mężczyzna tłumaczył
się, że prowadzi działalność gospodarczą i to są pieniądze firmowe, a kokainę ma na własny
użytek. Samochód trafił na parking strzeżony, pieniądze i narkotyki do depozytu, natomiast
ich właściciel do policyjnej celi.
Następnego dnia usłyszał zarzuty, za które teraz sąd może
go skazać nawet na 3 lata więzienia. Pieniądze w kwocie
17.000 zł zostały zabezpieczone
w poczet przyszłej kary. Reszta
wróciła do podejrzanego.
pol

Ursynów

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

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

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

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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