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Pomiędzy rządem, samorządem i samosądem...

W

sytuacji, gdy co odważniejsi zaczęli już przebąkiwać, że w razie zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego
(Koalicja Obywatelska) w II etapie wyścigu po prezydenturę państwa, należy już się rozglądać za jego następcą w fotelu prezydenta
Warszawy – usłyszeliśmy wyraźną deklarację Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (również KO): – To
jest czas na inne pokolenie. Niedawna uczestniczka wspomnianej
gonitwy dała zatem do zrozumienia, że nie uważa się za osobę nadającą się na mera wielkiego miasta i gdyby ją poproszono o ewentualne założenie butów po Trzaskowskim, na pewno by się nie zgodziła. Oczywiście, takie rozważania to tylko dzielenie skóry na
niedźwiedziu. Bo chociaż sondażowe notowania obecnego mera
stolicy poszybowały gwałtownie w
górę, to przecież wiadomo, że na
razie nie jest on jeszcze oficjalnym
kandydatem na prezydenta RP, ponieważ przed nim dopiero zebranie
100 tysięcy podpisów społecznego
poparcia i oficjalna rejestracja.
zekająca nas 28 czerwca
elekcja w dużym stopniu będzie przypominać, nomen
omen również czerwcowe, wybory
parlamentarne, które odbyły się
jeszcze za czasów PRL – w 1989
roku. Wtedy bowiem, praktycznie
tak samo jak teraz, cała władza w
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kraju, z tzw. resortami siłowymi
włącznie, skupiona była w rękach
przedstawicieli jednej partii. Trzydzieści jeden lat temu dosyć mocno
już nadwątlona solidarność obozu
władzy pękła wobec Solidarności
pragnącego radykalnej zmiany
społeczeństwa polskiego, przeciwko któremu – od czasu do czasu –
wysyłano pałkarzy ZOMO, a nawet czołgi. Patrząc ostatnio na to,
co się dzieje na ulicach Warszawy,
w pełni podzielam trafne porównanie, użyte parę lat temu przez stroniącego od zaszczytów i lukratywnych posad skromnego polityka
Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi
mniej więcej o to, że z naturalnych
względów ktoś stoi dzisiaj tam,
gdzie stało ZOMO. Zapomniał wół,
jak cielęciem był – chciałoby się
przy obecnym układzie powiedzieć.
Zwłaszcza w momentach, gdy widzi się posłusznych funkcjonariuszy tłumiących demonstracje. Nawet takie, w których broni się miejsca piosenki na radiowej liście przebojów.
ie po raz pierwszy w historii okazuje się, że słowo
może być skuteczniejsze niż
pałka. Przekonują się o tym dwa
stacjonujące okresowo w Warszawie krakusy, bardzo akurat cenieni przeze mnie utalentowani sportowcy – świetny narciarz Andrzej
Duda i klasowy bramkarz piłki
nożnej (Czarni Jasło) – Jarosław
Gowin, którego rodzice grali tuż
po wojnie w tej samej drużynie, co
moja ciotka Janina Petruczenko
(Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość). Oba sporty, reprezentowane przez owych krakusów, są mi
wyjątkowo bliskie, co nie znaczy, że
jako entuzjasta tych dyscyplin
uważam za słuszne robienie dobrej miny do złej gry. Szczególnie
takiej, w której wszyscy sędziowie
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być sami swoi, mimo woli skłania
do przekonania, iż z taką lubością używane przez obóz władzy
państwowej słowo „kasta” nie jest
u wypowiadających to określenie
przypadkowym terminem. Tylko
rażąco naruszającym kastowe reguły przyjemniaczkom nie wybacza się publicznej kompromitacji.
Stąd wyautowanie słynnego agenta Tomka, a potem będącego pupilem ministra obrony narodowej
– pyzatego chłopca. Dobór kadr
na zasadzie BMW (bierny, mierny, wierny) daje się zauważyć niemal na każdym kroku. A jeśli trzeba czemuś niepasującemu do dobrej zmiany zaradzić, to się zawsze znajdzie pod ręką jakiś chętny do realizacji tego zadania Zaradkiewicz.
ymczasem – niezależnie od
wyniku wyborów prezydenckich – przed Polską
ciężki okres załamania gospodarczego, związanego z pandemią koronawirusa i spodziewane demonstracje ludzi po prostu bezrobotnych i głodnych. Nie wiem więc,
czy to nie jest jakieś proroctwo,
skoro nasza sąsiadka z Ursynowa, wykonująca wyłącznie ambitne teksty Elżbieta Wojnowska
zamieszcza na Facebooku śpiewaną przez siebie poruszającą „Rezolucję Komunardów” z 1871 r. (wedle Bertolta Brechta), w której zapowiada się, iż lud wylegnie na
ulice i zacznie się rozprawiać z
władzą (nawet jeśli nie jest niczemu winna).
becnie mamy ciekawy czas
zaskakujących zmagań
pomiędzy rządem i samorządem. Oby w tej walce nie pojawił się nagle samosąd...
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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ewidentnie prowadzą mecz pod
jedną ze stron.
obecnie toczącej się grze
raczej trudno liczyć na
korektę omyłkowych decyzji sędziowskich poprzez system
VAR (Video Assistant Referee),
dzięki któremu tak wiele karnych
strzelił np. Robert Lewandowski.
Namnożyło się nam wszak tyle różnorakich izb sędziowskich, iż – gdyby zaistniała taka potrzeba, wynik każdego meczu zweryfikuje się
w oczekiwanym kierunku albo całkiem unieważni mecz. Chyba że
ktoś zdecyduje się z góry na prze-
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graną walkowerem, jak poniekąd
uczyniła Małgorzata Kidawa-Błońska.
olityka przybiera niekiedy
zaskakujące oblicza. Nie
wiem na przykład, czy to
była realizacja szczytnego hasła
Rewolucji Francuskiej (Wolność,
Równość, Braterstwo), gdy Jarosław Kaczyński podzielił się kiedyś władzą z bratem bliźniakiem
Lechem. Pierwszy z nich pełnił w
Polsce funkcję premiera, drugi zaś
– prezydenta. W ogromnym stopniu przypominało to pospólne
dzierżenie władzy na Kubie przez
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Fidela Castro i Raula Castro, jakkolwiek dojście do obu pozycji
przez Kaczyńskich odbyło się w
warunkach w pełni demokratycznych i stanowiło swoisty rodzaj realizowania bardzo przecież chwalonej polityki prorodzinnej. Niemniej, kubańskie wzory w jakiejś
części są u nas – przynajmniej de
nomine – kontynuowane. Chociażby poprzez kastrację Sądu Najwyższego.
omenklaturowe przejmowanie poszczególnych instytucji życia publicznego
na zasadzie, że wszędzie muszą
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Ulica Boryszewska z nową
nawierzchnią i chodnikiem
Dzięki staraniom Wydziału Infrastruktury Urzędu
Dzielnicy Mokotów i przy współpracy z developerem
urokliwy zakątek naszej dzielnicy – ul. Boryszewska –
zyskał nową nawierzchnię, chodniki i zieleń.
Dzięki temu zapomniany i może niedoceniany do tej pory teren
zyskał nowy blask i wymiar. Prace zostały wykonane po przeprowadzonych robotach sieci podziemnych oraz po naprawie nawierzchni po zakończonych robotach budowlanych.

Komunikacja interpersonalna
w życiu szkolnym

Stowarzyszenie Integracja zaprasza 8 czerwca nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych na bezpłatny webinar: Komunikacja interpersonalna w życiu szkolnym.
INFORMACJE I ZAPISY: integracja.grottgera@gmail.com
Uczestnicy poznają podstawowe założenia koncepcji komunikacji, która coraz częściej wdrażana jest w placówkach edukacyjnych, w biznesie i w projektach społecznych.
Projekt jest realizowany w ramach programu „Wsparcie kadry pedagogicznej i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci i młodzieży” w ramach konkursu „Zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym” ogłoszonym przez Urząd
Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Mokotów.

Wygodne parkowanie na Mokotowie
Zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami miasto
kontynuuje program przenoszenia parkowania
z chodników na jezdnię.
Czas na zmiany na
Mokotowie.
Zmiany obejmą ulicę Odyńca
na odcinku od alei Niepodległości. Obecnie jednopasmowa
jezdnia ma tam aż 9 metrów szerokości, czyli po 4,5 metra w każdym kierunku. Jednocześnie
parkowanie samochodów odbywa się w całości na chodniku.
Kierowcy manewrują na chodniku i między szpalerem drzew,
co nie jest ani wygodne dla nich,
ani bezpieczne dla pieszych, oraz
dodatkowo stanowi zagrożenie
dla zieleni, która jest rozjeżdżana kołami samochodów. Całkowita szerokość chodnika po północnej stronie ulicy to ok. 3 metry, czyli teoretycznie bardzo
komfortowe warunki dla pieszych. Jednak po zaparkowaniu
na nim samochodu szerokość ta
zmniejsza się do 1 metra lub
mniej. Rząd samochodów ustawionych na chodniku sprawia,
że bardzo trudno jest z niego korzystać pieszym.

Projekt jest odpowiedzią na
wszystkie te problemy. Po północnej stronie ul. Odyńca parkowanie zostanie w całości przeniesione na jezdnię. Dzięki temu miejsc będzie więcej (nie
trzeba omijać drzew rosnących
na chodniku), a korzystanie z
nich wygodniejsze. Nie bez znaczenia jest, że cała szerokość
chodnika będzie teraz tylko do
dyspozycji pieszych. Dodatkowo planowane jest nowe przejście dla pieszych w rejonie ulicy
Czeczota, na wysokości ogródka
jordanowskiego.
Łącznie będą dokładnie 64
legalne miejsca parkingowe.
Trzy z nich będą wyznaczone
specjalnie dla osób niepełnosprawnych. Obecnie na omawianym odcinku nie ma ani jednej “koperty”. Ulica Odyńca jest
jednopasmowa a dodatkowymi
pasami do skrętu w lewo w rejonie skrzyżowań z ulicami Krasickiego i Puławską. Jezdnia jest
obecnie tak szeroka, że pomimo utworzenia na niej nowych
miejsc parkingowych układ ten
nie ulegnie praktycznie żadnym
zmianom.
Fot. zdm
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Rozmowa z Szymonem Hołownią, bezpartyjnym kandydatem na prezydenta RP

Świadomych obywateli jest więcej!
tykać się z Wami, słuchać Was, rozmawiać z Wami. Polska to tak nieprawdopodobnie złożone, fascynujące zjawisko. Tyle dzieje się poza sejmowymi korytarzami! Często zapominamy o tym,
że polska polityka nie dzieje się tylko na
warszawskich salonach i w studiach telewizyjnych. Pora, aby wreszcie zacząć
słuchać problemów ludzi, problemów
tej Polski, którą się czasami nazywa Polską powiatową, Polską małych miast
oraz żeby opuścić centrum stolicy i zobaczyć, co się dzieje, o czym się rozmawia w innych jej częściach, bo tam toczy
się życie. O tym powinna być kampania
prezydencka – nie o prezydencie, ale o
obywatelach. Ciągle powtarzam i będę powtarzał, że to Was, aktywnych
obywateli, ten kraj potrzebuje najbardziej, że bez Was – 38 milionów Polaków i Polek – Polska po prostu się nie
uda. Dlatego uruchomiliśmy spotkania
w miastach powiatowych i gminnych, a
także ogrodówki, na których z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa spotykamy się z ludźmi i rozmawiamy jak obywatel z obywatelem.

Jesteśmy na zupełnie nowym etapie
w wyścigu o prezydencki fotel. Nowy
termin wyborów, do peletonu dołączył
nowy kandydat, dotychczasowe zasady
gry już nie obowiązują. Jak Pan się odnajduje w tych zmianach?
Ostatnie wydarzenia tylko pogłębiły
moje wrażenie, że od 15 lat żyjemy w
kraju, w którym ktoś sparaliżował nam
wyobraźnię. W kraju, w którym nie ma
innego wyjścia, jak tylko uczestniczyć
po jednej ze stron w świętej wojnie pomiędzy PiSem i Platformą. Skutecznie
wmówiono nam, że zawsze musimy
stać z jednymi, a przeciwko drugim i
że nie ma innego wyboru. W dodatku
zawodowi polityczni działacze przekonują nas, że jako obywatele Rzeczypospolitej jesteśmy za głupi, żeby zajmować się polityką, że polityka to zajęcie
wyłącznie polityków, że oni wszystko
załatwią za nas. Że my, obywatele, jeste-

śmy potrzebni tylko raz na cztery lata,
żeby dać się kupić kolejnymi obietnicami i przekazać politykom bilet na ring,
na którym będą się okładać przez kolejną kadencję.
Czy Pan również na jakimś etapie dał
się wciągnąć w tę wojnę?
Ja sam również byłem przekonany, że
nie mam wyjścia, że muszę być za jednymi, a przeciwko drugim, że muszę
wybierać “mniejsze zło”. Tymczasem
wybór między Platformą a PiSem to
fałszywy wybór. Bo oni wszyscy już mieli władzę i pieniądze, ale czy rozwiązali nasze problemy? Czy rozwiązano w
ich czasie problemy ochrony zdrowia,
edukacji, braku mieszkań, czy sprawili, że w Polsce wreszcie zaczęła budować się wspólnota? Nie, bo nasi politycy to ludzie, którzy zwyczajnie nie potrafią zrobić roboty, do której ich za-

trudniliśmy. A my mamy prawo właśnie tego od nich wymagać – wykonywania powierzonych im przez nas zadań, bo za to jako obywatele im płacimy.
Dlatego wydarzenia ostatnich tygodni
tylko na nowo utwierdziły mnie w przekonaniu, że potrzebujemy kogoś spoza tej wojny, spoza partyjnego systemu, potrzebujemy bezpartyjnego prezydenta. I już za kilka tygodni możemy
go mieć.
Pan również rozpoczął nowy etap w
swojej kampanii. Można spotkać Pana
w różnych miejscach nie tylko w stolicy, ale i poza nią.
Teraz, kiedy część obostrzeń związanych z pandemią została zdjęta, mogę wreszcie robić to, co najbardziej kocham i co legło u podstaw mojej decyzji, by zmienić swoje życie i kandydować
na prezydenta – jeździć po Polsce, spo-

Mówi Pan, że już za kilka tygodni
możemy mieć bezpartyjnego prezydenta. Co w ten sposób jako obywatele zyskamy? Czy przypadkiem nie prezydenta, który pozbawiony partyjnego
zaplecza, utknie pomiędzy walczącymi stronami i nie będzie mógł wiele
zdziałać?
Bezpartyjny prezydent to taki, który
nie utknie, nie utonie w partyjnej walce, bo ma zupełnie inne myślenie o
świecie. To ktoś, kto pomoże nam na nowo spiąć wspólnotę narodową, złożoną
z różnych Polek i Polaków. To człowiek,
który nie jest spętany żadnym partyjnym interesem. Moja pierwsza zasada
to dość partyjniactwa. To zasada odczarowania tego mitu świętej wojny, o
którym mówiłem na początku. Chcę
być prezydentem, który będzie arbitrem, a nie napastnikiem jednej z drużyn. Chcę Polski, która nie będzie krajem tylko tych, którzy wygrali sejmowe
głosowanie, ale również tych, którzy je

przegrali, bo oni też mają prawo czuć się
częścią naszej wspólnoty. Bezpartyjny
prezydent ma być wolnym prezydentem i przed podjęciem decyzji nie będzie
musiał dzwonić do żadnego swojego
szefa, prezesa, zarządu, ale będzie decydował mając na względzie przede
wszystkim dobro naszej wspólnoty, dobro wszystkich Polek i Polaków na pokolenia, a nie na kadencję. Takim prezydentem może być tylko ktoś, kto przychodzi spoza politycznego systemu.
Dlatego moja druga zasada i zobowiązanie, które na siebie nakładam, to być
prezydentem różnych Polaków. Prezydent różnych Polaków będzie miał świadomość, że ludzie mogą się ze sobą nie
zgadzać w pewnych kwestiach, ale to
nie oznacza, że należy kogokolwiek wykluczać z naszej wspólnoty. Przeciwnie, trzeba próbować go włączać. Prezydent różnych Polaków wie, że jedność to nie jednolitość, ale pojednana
różnorodność.
Jakie są Pańskie priorytety na najbliższe tygodnie przed wyborami, które z pewnością będą pełne niespodziewanych wypadków?
Razem z naszymi wolontariuszami
z Ekipy Szymona, których jest już ponad
12 tysięcy w całym kraju, doskonale
zdajemy sobie sprawę, że przed nami
najtrudniejsze tygodnie tej kampanii.
Ale jesteśmy maksymalnie zmotywowani i jesteśmy na nie gotowi, bo mamy
pełną świadomość, że trzeba jak najszybciej doprowadzić do realnej zmiany. Będziemy walczyć, aby ten chaos, te
wydarzenia z maja 2020 roku, nie powtórzyły się nigdy więcej w historii Polski. To jest odpowiedzialność nas
wszystkich, którzy bierzemy udział w
tych wyborach. Myślę, że do prezesa, jego podwładnych i innych partyjnych
działaczy już dotarło, że jesteśmy realną siłą, która może zatrząść w posadach ich partyjniackim królestwem. Bo
oni już przekonali się o tym, o czym my
wiemy od dawna, że nas – wolnych i
świadomych obywateli – jest więcej.
F o t . To m a s z K a c z o r

Jeśli Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem Polski...

...To co wtedy z Warszawą?
Rozpoczynająca się na nowo kampania prezydencka z nowym graczem Platformy Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim może
sporo namieszać w warszawskim samorządzie.
Widmo komisarza wyborczego w Warszawie staje się coraz
bardziej realne wraz z kolejnymi
sondażami. Obecny prezydent
stolicy Rafał Trzaskowski ma bowiem realne szanse na zamieszkanie w Pałacu Prezydenckim.
Taka ewentualność rodziłaby za
sobą szereg konsekwencji prawnych i politycznych.

dent Rzeczypospolitej nie może piastować żadnego innego
urzędu ani pełnić żadnej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych,
które są związane ze sprawowanym urzędem”.
W przypadku gdyby Trzaskowski wygrał wybory, prawo
jest więc precyzyjne. Gdy Sąd
Najwyższy uzna wybory za
ważne, warszawski ratusz zostanie bez swojego szefa. W tym
wypadku premier byłby zobo-

wiązany zarządzić przedterminowe wybory na urząd prezydenta stolicy w ciągu 90 dni od
wystąpienia tej przyczyny, czyli objęcia urzędu. Zakładając,
że Sąd Najwyższy rozstrzygnie
o ważności wyborów głowy
państwa na początku lipca, daje nam to okołopaździernikowy termin wyborów bezpośrednich na prezydenta stolicy.
Do tego czasu Warszawą zarządzałby komisarz, wyzna-

czony przez premiera. Działo
się już tak w 2006 roku, gdy
premier Kazimierz Marcinkiewicz wyznaczył komisarza Michała Kochalskiego po zdobyciu prezydentury przez ówczesnego prezydenta stolicy Lecha Kaczyńskiego, zaś następnie sam Marcinkiewicz został
komisarzem.
Stanowisko
opróżnił po wyborach przegranych w rywalizacji z Gronkiewicz-Waltz.

90 dni komisarza?
Była prezydent stolicy Hanna
Gronkiewicz-Waltz straszy na
Twitterze wpisem: “Nie wolno
oddać Warszawy komisarzowi z
PiS. Opamiętajcie się”. Miało to
nawiązywać do kandydatury na
urząd Prezydenta RP Rafała
Trzaskowskiego, następcy Waltz
w warszawskim ratuszu. Należy tutaj zaznaczyć, że nie ma
prawnego wymogu, aby kandydujący na prezydenta samorządowiec rezygnował wcześniej z
urzędu.
Inaczej ma się rzecz ze zwycięzcą wyborów. Urzędu Prezydenta RP nie można łączyć z
żadnym innym urzędem ani
funkcją publiczną, o czym stanowi art. 132 Konstytucji RP.
Jest w nim mowa, że “Prezy- W środę 3 czerwca Rafał Trzaskowski zaczął zbierać wymagane 100 tysięcy podpisów.

Czystki lub kampania
Ewentualne wprowadzenie
przez premiera komisarza spowodowałoby sporą rewolucję w
stołecznym ratuszu. Od 15 lat
jest bowiem zarządzany przez
osoby związane z Platformą
Obywatelską i wprowadzenie
szefa z obozu PiS oznaczałoby
rewolucję. Należy jednak podkreślić, że to rada miasta decyduje o najważniejszych sprawach

jak budżet czy kształt polityki
miasta. Prezydent jest bowiem
władzą wykonawczą i jego zadania są reprezentatywne oraz
związane ze sprawowanie nadzoru nad administracją miasta.
Ciężko więc oczekiwać, że
ewentualny komisarz zrobi rewolucję w polityce miejskiej. Z
pewnością jednak będzie mógł
dokonać szeregu posunięć kadrowych, by wzmocnić wpływy
ludzi związanych z Prawem i
Sprawiedliwością. To czystek w
urzędzie jego pracownicy boją
się najbardziej. Administrowanie tak dużym urzędem jak stołeczny nie jest jednak rzeczą łatwą, a już na pewno nie taką,
która pozwala na błyskawiczne
ruchy kadrowe. Należałoby się
ich spodziewać tylko na najwyższych stanowiskach w miejskiej
administracji.
Drugą, ale z pewnością nie
mniej ważną, ewentualnością będzie możliwość wejścia “na teren
wroga politycznego”. W przypadku ewentualnej wygranej Trzaskowskiego na pewno będą poszukiwane w warszawskim urzędzie materiały mogące go skompromitować. Podobnie może się
zmienić wektor polityki informacyjną na bardziej przychylną władzom centralnym. Rewolucji jednak nie będzie nawet w przypadku ustanowienia komisarza, 90
dni to bowiem zdecydowanie
Piotr Celej
zbyt mało.
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Koszenie trawników

7. edycja konkursu „Ze
Strażą Miejską Bezpiecznie”
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 343 na Ursynowie
zdobyli drugie miejsce w konkursie „Ze Strażą Miejską
Bezpiecznie”, w którym biorą udział uczniowie klas
piątych warszawskich szkół podstawowych.
Konkurs organizowany jest od siedmiu lat przez Straż Miejską m.
st. Warszawy, wspólnie z Biurem Edukacji Urzędu Miasta. W tym
roku do konkursu zgłosiły się 72 szkoły podstawowe – w sumie 144
uczniów.
Do trzeciego etapu przeszły 22 szkoły. Na tym etapie zawsze
odbywała się m. in. rywalizacja na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego oraz pokaz sposobów udzielania pierwszej pomocy. Tych
elementów konkursu z oczywistych względów być nie mogło. Ale
dzieci przygotowały i wysłały prace plastyczne na temat „Bezpiecznie na drodze ze Strażą Miejską”, które zostały ocenione przez jury – wszystko online. Zdjęcie gotowego dzieła, wykonanego dowolną metodą, w dowolnym programie graficznym, miało być wysłane do 20 maja. Laureaci zostali wyłonieni na podstawie liczby zdobytych punktów z testu oraz oceny pracy plastycznej.

Jak poinformował Urząd
Dzielnicy Ursynów, trwa
pierwsze w tym roku koszenia trawników pozostających pod opieką
dzielnicy.
Do 10 czerwca zostanie skoszona trawa w parkach, do 24 czerwca na pozostałych terenach zieleni, a przez cały czerwiec będziemy
kosić trawę wzdłuż dzielnicowych
ulic. Koszenie trawników odbywać się będzie wyżej niż do tej pory. Jednocześnie władze dzielnicy
zdecydowały, że część terenów
nie zostanie skoszona.
– W kwietniu br. zapowiedzieliśmy, że w tym sezonie – wzorem
ubiegłego roku – koszenie większości dzielnicowych trawników
zostanie ograniczone do dwóch
razy w roku, w tym jednego późną jesienią – informują ursynowscy
urzędnicy. Dzięki opóźnieniu koszenia na ursynowskich trawnikach pojawiły się pachnące kolorowe kwiaty, które w poprzednich latach nie miały szansy wzrosnąć,
bo były wcześniej koszone.
Harmonogram koszenia
Parki
Park im. Jana Pawła II – 3-10
czerwca
Park im. Romana Kozłowskiego – tereny płaskie 3-8 czerwca,
skarpy Kopy Cwila 5-10 czerwca

Park Przy Bażantarni – 3-5
czerwca
Park Moczydełko – 3 czerwca
Park Lasek Brzozowy – 9-10
czerwca
Park Polskich Wynalazców –
3-10 czerwca
Skwery, zieleńce
Skwer Złotówki – 3 czerwca
Al. Kasztanowa – 4-6 czerwca
Zieleniec przy Tesco (Sępa-Sarzyńskiego) – 4-6 czerwca
Olkówek - 3-15 czerwca
Skwer przy ul. Cybisa - 3-15
czerwca
Kazury (okolice miasteczka
rowerowego) - 3-15 czerwca
Skwer przy Zaruby - 15-24
czerwca
STP Kabaty - 15-24 czerwca
Polanka Raabego 3-15 czerwca
Metro Imielin Dereniowa - al.
KEN - 3-15 czerwca
Metro Imielin KEN-Cynamonowa - 3-15 czerwca
Pala-Telekiego - 15-24 czerwca
Pasaż Ursynowski - 3-15 czerwca
Hirszfelda (okolice szkoły) 3-15 czerwca
Bacewiczówny - 15-24 czerwca
Pozostałe tereny zieleni niezagospodarowanej zostaną skoszone do końca czerwca. Ze
względu na warunki pogodowe
mogą nastąpić niewielkie odstępstwa od harmonogramu.

Jak będą wydawane leki
w Szpitalu Południowym?
W powstającym na terenie Ursynowa Szpitalu Południowym zostaną wdrożone nowoczesne rozwiązania
dotyczące leków. Stanie się tak dzięki projektowi „Zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych poprzez
wdrożenie e-usług w Szpitalu SOLEC w Warszawie” zrealizowanemu za ponad 7 mln złotych (w tym 5,5 mln
pochodzących ze środków UE).
Rozwiązania wypracowane w ramach tego projektu będą dostępne dla przyszłych pacjentów Szpitala Południowego, ponieważ
Spółka Szpital SOLEC jest odpowiedzialna za uruchomienie szpitala w naszej dzielnicy.
Zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta będzie w Szpitalu Południowym priorytetem. Zautomatyzowane szafy lekowe to właśnie część
infrastruktury związanej z podniesieniem tego bezpieczeństwa.
Systemy informatyczne w sposób skrupulatny będą dbały o ewidencje leków i proces ich wydawania na odziały szpitalne. W systemie
odnotowywana będzie godzina podania leku, która jest niezwykle
istotna z punktu widzenia procedury leczenia czy ewentualnych powikłań. Pełna informatyzacja sprzyja obniżaniu kosztów zakupu leków oraz zapewnienia ich odpowiedniego stanu magazynowego.
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Wschodni odcinek Alei Kasztanowej to głównie nowe nasadzenia.

Drzewo, które pomimo wypatroszenia, nie chce umrzeć.

Nie wycinać starych drzew!
Bogusław Lasocki
Specyfika ursynowskiej ochrony
przyrody jest oryginalna. Z jednej strony trwają ciągłe boje o
ratowanie najmniejszych
skrawków trawnika, by nie powstał tam parking, czy pomysły
zwężania jezdni pod pretekstem
uspokajania ruchu samochodów, żeby na wygospodarowanej przestrzeni coś posiać lub
posadzić.
To ma walory pozytywne. Ale nie
stanowi przeszkody “odmładzanie”
drzewostanu czy wycinanie drzew, pod
pretekstem zagrożenia połamaniem się
gałęzi w przypadku wichury. Całkiem
niedawno usłyszałem od jednego z dostojników z obszaru tak zwanej ochrony środowiska, że “ jeśli drzewo ma już
30 - 40 lat, to jest stare i trzeba odmłodzić”, czyli na jego miejsce posadzić nowe. Na podchwytliwe pytanie, a co z
dębem Mieszko, odpowiedź była wymijająca.

Czy faktycznie zagrożenie
Co jakiś czas na ursynowskim fejsbuku pojawiają się dramatyczne posty o
kolejnej wycince drzew. Niestety, są to
sygnały o faktach dokonanych, i już nic
nie da się z tym zrobić. Oczywiście natychmiast pojawia się informacja o nasadzeniach zastępczych, gdy tylko któryś z urzędników zostanie wystarczająco skutecznie zapytany - dlaczego, po co.
I oczywiście zawsze jest wyjaśnienie, że
była ekspertyza dendrologa, że RDOŚ
(Rejonowa Dyrekcja Ochrony Środowiska) albo Urząd Marszałkowski wydał
zgodę. I koniec. Temat zamykamy.
Jednak czasem pojawia się usterka w
tym świetnym systemie. Przykładem

może być piękna, stara wierzba, której
udało się przeżyć przy Domu Sztuki.
Ktoś w katastroficznych wizjach spostrzegał gałęzie, które mogły podczas
wichury połamać się. Poza tym takie
stare, wielkie, brzydkie i aż nudne drzewo. Plotki głosiły, że tak naprawdę to
drzewo przeszkadzało deweloperom w
planach inwestycyjnych w tym miejscu,
no ale to były plotki. W każdym więc
razie drzewo doigrało się. Pojawił się
dendrolog, który stwierdził że drzewo
obumiera, jest zagrożeniem i nic już nie
da się z nim zrobić. Poza tym to wierzba, kruche drewno, chwast. Podjęto
więc decyzję – wyrok śmierci, ściąć. Jednak na oko drzewo wcale nie wyglądało źle. Owszem, było zaniedbane, wymagało pielęgnacji, przycięcia, ale poza
tym sprawiało całkiem dobre wrażenie.
Znalazła się grupa społeczników, którzy postanowili drzewo uratować. Niezależna opinia dendrologiczna potwierdziła, że stan drzewa daje szanse przeżycie, pod warunkiem dokonania odpowiednich czynności pielęgnacyjnych.
Zaczęły się targi, kłótnie, dąsy, niemniej
jednak, w efekcie udało się przeforsować
zmianę decyzji. Drzewo uratowano. Stoi
już kilka lat piękne, dumne, ku wstydowi pochopnie podejmującym decyzje
działaczy i urzędników.
Również szczęście w nieszczęściu
miała wspaniała wierzba na terenie
spółdzielni Na Skraju przy ul. Strzeleckiego 3. Dostojne drzewo miało kilkadziesiąt lat i zupełnie niepielęgnowane,
podczas wichury dwa lata temu złamało się poniżej poziomu gałęzi. Zostały
tylko trzy cienkie gałązki, a więc właściwie bez szans na przeżycie. Koronę usunięto, kikut pnia pozostał. Minął miesiąc, dwa i zaczęły pojawiać się gałązki.
Potem zima i nagle - wiosną ubiegłego
roku – drzewo jakby wybuchło. Trzy kikutki obrosły nowymi gałązkami, pojawiły się nowe. Drzewo walczyło o życie.
Znów zima, tym razem słabiutka, tegoroczna. Stara wierzba zebrała siły.
W ciągu dwóch ostatnich miesięcy obrosła mnogością gałęzi i... stoi, cieszy widokiem zielonych liści. Przeżyła. Może

Wierzba przy Strzeleckiego 3 złamana przed dwoma laty.

przypadkiem, bo ktoś nie usunął pnia, łem sobie w domu na zdjęciach. Można
może było to działanie świadome. Ale było zostawić część drzewostanu i drzewo by odżyło, utrzymując w aktywnodrzewo jest.
ści cały swój ekosystem o promieniu
Aleja Kasztanowa
kilkudziesięciu metrów. Ale cóż, znów
Aleja Kasztanowa ciągnąca się stało się.
wzdłuż ulicy Jeżewskiego od Rosoła i
Z tym większym zainteresowaniem
dalej za al. KEN w kierunku zachod- przeczytałem w ubiegłotygodniowej
nim, cieszy od lat swoim urokiem. Stro- Passie list Czytelniczki “Dzielny kaszna wschodnia pomiędzy KEN a Rosoła tanowiec błaga o życie” i oczywiście poto zwarta przestrzeń zieleni. Niestety, jechałem na wizję lokalną. Drzewo żykasztanowce są tam w mniejszości, jest je, wypuszcza pędy, chce żyć dalej!!!
raptem kilka starych, ponadstuletnich
Pomimo tego, że jesienny młode oddrzew i sporo nowych nasadzeń, jednak rosty zostały wygolone, uparciuch kaszna ogół zaledwie kilkunasto letnich. tanowiec wypuścił nowe. Podpisuję się
Dominują dęby i topole, zresztą rów- dwoma rękami pod apelem Czytelnicznież piękne i wiekowe. Wskazując na te ki, aby dać drzewu przeżyć.
topole, przy okazji którejś z wycieczek
Pomoże Bartosz Dominiak?
przyrodniczych dla ursynowian, dr MaA może by tak Pan wiceburmistrz
rzena Suchocka, dendrolożka z SGGW
mówiła: – Dla wielu osób topola jest to Bartosz Dominiak zechciał pomóc kaszdrewno bezwartościowe, nawet na opał tanowcowi i nam, miłośnikom drzew i
się nie nadaje. To jest topola biała, tro- przyrody? W tym przypadku nie bęchę zmieszana z osiką, bo ma takie po- dzie raczej cudów jak z wierzbami i
dobne listki osikowe. Występuje cały drzewo nie osiągnie postury starego
czas mieszanie się gatunkowe. Nasze kasztanowca. Ale pień, pomimo wyrodzime topole to białe, osika (osika też drążonej przestrzeni na książki, pozojest topolą!), czarna i szara. Jak czarna stał na tyle gruby, że chyba byłby w staz białą się pomieszają, to jest wówczas nie zasilić całkiem spore odrosty, dać
topola szara. To są drzewa bezcenne szansę rozwinąć się im w gałęzie, i , co
dla nas - rodzime, długowieczne. Ta to- najważniejsze, utrzymać w aktywnopola biała ma spokojnie koło stu lat, a ści cały ekosystem podziemny drzewa.
Dr Suchocka, mówiąc o drzewach z
będzie żyła drugie tyle, jak nie więcej –
dziuplami (bo ta biblioteczka to forma
wyjaśniała dr Suchocka.
Topole się tam uchowały, kasztanow- dziupli, tylko takiej sporej), wyjaśniała:
ce w tej części miały mniej szczęścia. - To drzewo może być bezpieczne, maZa to dalej, na zachód od al. KEN, sta- jąc grubość ścianki zdrowego drewna
rych kasztanowców jest więcej. Ich po- przynajmniej około 3 cm. Czasem my
łączone korony tworzą prawdziwą ale- testujemy takie drzewa, po prostu syję aż do pewnego miejsca. Zaczyna się mulujemy huragan. Drzewa o takiej
tam pusta przestrzeń, na środku której ściance mają 3 razy większą wytrzymastoi pień ściętego w ubiegłym roku kasz- łość niż potrzebujemy. Pamiętajcie o
tanowca. Blisko trzymetrowej wysoko- rurze, która jest wytrzymała i jest podści kikut został wydrążony w środku i stawą wielu siłowych rozwiązań inżyprzerobiony na biblioteczkę na książ- nierskich. To jest taki wytrych, że jest
ki. Wszystko odbyło się bardzo spraw- zgnilizna, albo dziupla, co automatycznie i szybko, drzewo zostało ścięte i już nie powoduje, że drzewo trzeba zaraz
nic więcej nie udało się zrobić. Ogląda- usunąć. To jest nieprawdziwe stwierłem w ubiegłym roku konary tuż po dzenie - mówiła dr Suchocka z SGGW.
Może by więc Pan burmistrz pomógł
ścięciu i ... miałem mieszane uczucia. Co
najmniej dwa przy pniu były w bardzo stworzyć zespół, który coś by spróbował
dobrym stanie, co dokładniej obejrza- zrobić, by uratować życie temu dzielne-

Przycięta i uratowana wierzba przy Domu Sztuki.

mu kasztanowcowi? Myślę, że znajdą
się osoby, które zechcą włączyć się do
współpracy. Byłaby tylko potrzebna Pana wola i wsparcie...

Ratujmy wierzbę przy Kazury
Wierzba przy ulicy Kazury 8, obok
placyku dla dzieci, miała być wycięta już
kilka miesięcy temu. Faktycznie, drzewo wybiegło wysoko do góry, bo nie
pielęgnowane. Ale gdyby zostało mocno przycięte, np. tuż ponad pierwszym
poziomem dolnych gałęzi, to w ciągu
roku - dwóch stara wierzba doskonale
dałaby sobie radę z odnową gałęzi. Pień
sprawia wrażenie zdrowego i prawdopodobnie powtórzyłaby się sytuacja
wierzby o której pisałem wyżej – przy
Strzeleckiego 3. Drzewo faktycznie wymaga przycięcia, bo wierzba jest krucha. Ale po co od razu wycinać, jak
chciałaby Spółdzielnia? To jest wspaniałe drzewo, skarbnica powierzchni
zielonej oczyszczającej powietrze, produkującej tlen, oaza życia naziemnego
i podziemnego.
– Mówi się, że dla zastąpienia takiego starego drzewa potrzeba 1200 sadzonek – przekonuje dr Marzena Suchocka. – Ja się nie zgodzę z tym absolutnie. Zastąpienie takiego drzewa jest
niemożliwe w cyklu 100 czy 200 lat.
Żadne 1200 nowych sadzonek nie będzie pełniło takie roli jak to wielkie drzewo. Czasem się mówi, że wytniemy, posadzimy, zrobimy nasadzenia zstępcze.
Nie, nie zastąpią. Mówi się, że w takim
drzewie żyją tysiące różnorodnych gatunków, w martwym drzewie inne tysiące gatunków, w glebie jeszcze inne
tysiące. Występuje fantastyczna bioróżnorodność, ale my tego właściwie dobrze nie znamy. Tym bardziej należy
się takim wielkim drzewom należyty
szacunek - wyjaśniała dendrolożka dr
Marzena Suchocka.
Wierzby, kasztanowce, topole, i wiele innych - cieszą wzrok, dają dla nas
tlen i uspokojenie, dla świata zwierząt
dom, schronienie, środowisko życia.
Chrońmy co mamy, żywej przyrody mamy coraz mniej.
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Chrześcijaństwo widziane nie tylko z polskiego zaścianka

Przeciwko protestantom nie warto protestować
W ultrakatolickiej Polsce
założenia teologii dwóch
pozostałych gałęzi chrześcijaństwa – protestantyzmu i
prawosławia – zna śladowa
część społeczeństwa.
Zadbał o to przez wieki wyjątkowo wpływowy w naszym kraju Kościół
Rzymskokatolicki.
Tymczasem protestantyzm jest
najdynamiczniej rozwijającą się
gałęzią chrześcijaństwa, każdego
dnia przybywa bowiem 57 tysięcy
protestantów. Na świecie żyje ich
obecnie około 800 milionów, co
stanowi mniej więcej 40 proc.
wszystkich chrześcijan. Stawia to
protestantyzm na drugim miejscu
po katolicyzmie pod względem
liczby wiernych. Kościół Ewangelicko - Augsburski w Rzeczpospolitej Polskiej to najstarszy i największy Kościół protestancki w
Polsce i jedyny Kościół luterański
na naszych ziemiach. W 2017 r. liczył 61.270 wiernych (w tym 197
duchownych), zrzeszonych w 133
parafiach. Niewielka liczba protestantów pokazuje jak w soczewce
niepodważalną dominację polskich katolików, których jest w naszym kraju 32.910.865 (osoby
ochrzczone).

leko idąca naprawa Kościoła
Rzymskokatolickiego. Zaprzeczył
dogmatowi, że prymat papieża
jest uzasadniony w Piśmie Świętym i stwierdził, iż sobory mogą
się mylić, a nieomylna jest jedynie
Biblia. Popularny w czasach średniowiecza dwuwiersz „Skoro

dię i Finlandię, Czy jest dziełem
przypadku, że właśnie te kraje
uznawane są za wzorzec demokracji? W poprzednim wydaniu
„Passy” opublikowaliśmy tzw.
wskaźnik demokracji tworzony
przez prestiżowy brytyjski dziennik „The Economist”. Wskaźnik

powstaje na podstawie analizy 60
czynników, które dzielą się na pięć
kategorii: proces wyborczy i pluralizm, prawa obywatelskie, funkcjonowanie rządu, udział w życiu
politycznym oraz kultura polityczna. Badacze zbierają dane z 167
krajów, z których zaledwie 20 za-

kwalifikowano do grupy państw o
tzw. pełnej demokracji. Tej wąskiej grupie od lat przewodzą kraje skandynawskie, przede wszystkim Norwegia. Według wydania z
2019 r., zdobyła ona w sumie 9,87
pkt. w skali od zera do dziesięciu.
Na drugim miejscu umieszczono

Kareta katolickiego biskupa ołomunieckiego
Ferdynanda Troyera, 1. poł. XVIII w.

Reformator Marcin Luter
Protestantyzm dzieli się na kilka wyznań – luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, baptyzm, metodyzm, adwentyzm i husytyzm.
Protestanci mieszkają głównie w
Europie i modlą się w zborach. Ich
najważniejsze święta to Wielki Piątek, Zmartwychwstanie Pańskie i
Zesłanie Ducha Świętego. Czym
protestantyzm różni od katolicyzmu? Protestanci nie akceptują indywidualizmu religijnego, odrzucają niektóre sakramenty, a także
odpusty, zakony, celibat i kapłanów jako pośredników między Bogiem a ludźmi. Nie uznają też
świętych oraz dogmatów maryjnych, dlatego nie oddają czci Matce Bożej, co dla żarliwych katolików jest bluźnierstwem. Odrzucają też kult aniołów, relikwii oraz
obrazów.
Protestantyzm opiera się na nauce luterańskiej, wyrażonej w
sześciu księgach symbolicznych,
zgodnie z którymi Biblia jest jedynym autorytetem w sprawach
wiary, Jezus Chrystus jedynym
pośrednikiem pomiędzy człowiekiem a Bogiem, a zbawienie darem niezasłużonej łaski Bożej,
osiągalnym dzięki wierze. Luteranie świętują niedziele i sprawują
dwa sakramenty: Chrztu oraz Ołtarza. W Kościołach protestanckich nie ma hierarchii. Wierni dopuszczani są do zarządzania organizacją kościelną, zbory działają samodzielnie, a w liturgii nie
pojawia się język łaciński. Jest
ona odprawiana wyłącznie w językach narodowych. Co ciekawe,
protestanci nie uznają też sakramentu małżeństwa. Dla nich małżeństwo to instytucja, która wyraża święte przymierze na mocy
ustanowienia bożego między kobietą a mężczyzną. Celem związku małżeńskiego jest wzajemna
pomoc małżonków, prokreacja
oraz powstrzymywanie się przed
niemoralnością, m.in. zdradą.
Protestantyzm nie sprzeciwia się
rozwodom i nie są one traktowane jako grzech.
Marcin Luter (właściwie Martin Luther), żyjący w latach 1483
– 1546 mnich augustiański, niemiecki buntownik religijny, doktor teologii i tłumacz Biblii był
inicjatorem reformacji oraz
współtwórcą luteranizmu. W
czerwcu 1519 r. uczestniczył w
dyspucie zorganizowanej w Lipsku przez legata papieskiego.
Wtedy po praz pierwszy ogłosił,
że konieczna jest gruntowna, da-

pieniądz w szkatule zadzwoni,
duszę z czyśćca do nieba wygoni”
zachęcał w szczególnie jarmarczny sposób do sprzedawania odpustów. Luter nie sprzeciwiał się samym odpustom, ale związanym z
nimi nadużyciom, jednak Rzym
kategorycznie odrzucał jego tezy, grożąc ekskomuniką.
W tej sytuacji w dniu 31 października 1517 r. Luter przybił do
drzwi katedry zamkowej w Wittenberdze swoje 95 tez będących
wezwaniem do publicznej dysputy religijnej na temat istoty i skuteczności odpustów. Dzięki rozwijającej się sztuce drukarskiej w
dwa tygodnie tezy były znane w
całych Niemczech, po miesiącu
obiegły Europę, a po roku dotarły
aż do Jerozolimy. Celem Marcina
Lutra było doprowadzenie do reformy Kościoła Rzymskokatolickiego, jednak cel nie został osiągnięty i doszło do jego podziału. W
poniedziałek 10 grudnia 1520 r.
na przedmieściach Wittenbergi
Luter spalił na stosie papieskie
księgi prawnicze wraz z bullą. Trzy
tygodnie później papież Leon X
ekskomunikował go na zawsze.
W maju 1521 r. cesarz Karol V
uznał Marcina Lutra za heretyka i
skazał go oraz jego zwolenników
na banicję. Od tej chwili każdy,
kto schwytał Lutra lub któregoś z
jego zwolenników, mógł bezkarnie ich zabić. Jednak chroniony
przez swoich wyznawców teolog
przeżył w spokoju jeszcze ćwierć
wieku i zmarł w rodzinnym Eisleben 18 lutego 1546 roku.

Wzorce demokracji
Kościoły protestanckie na świecie uznają Lutra za bohatera wiary, reformatora i odnowiciela Kościoła. Natomiast kościoły anglikańskie zaliczają go do grona
świętych.
Oparty na nauczaniu Lutra protestantyzm objął głównie środkowe, wschodnie i północne Niemcy,
Danię, Szwecję, Norwegię, Islan-

Ponad 200 lat po wykluczeniu Martina Lutra z katolickiej
wspólnoty Victor Hugo, jeden
z najważniejszych twórców
literatury światowej (m.in.
„Nędznicy”, „Katedra Marii
Panny w Paryżu”, „Lukrecja
Borgia”) i czołowy przedstawiciel romantyzmu francuskiego, opublikował poniższy
wiersz:
Kiedy człowiek się rodzi,
chrzest mu sprzedajecie,
Grzesznikom sprzedajecie
raj w innym świecie,
Sprzedajecie kochankom
śluby u ołtarza,
Starcom sprzedajecie kartkę
do grabarza,
Sprzedajecie kazania, msze,
błogosławieństwa,
Krzyżyki, szkaplerzyki,
prawa, dostojeństwa,
Wszelkie świętości w gotowy
grosz się u was zmienia,
Że dziś wasz Kościół stał się
bazarem zbawienia.

Islandię (9,58), a na trzecim Szwecję (9,39). Nowa Zelandia zajmuje miejsce czwarte (9,26), tuż za
nią plasuje się Finlandia, kolejny
kraj skandynawski (9,25).
Skandynawowie, ze swoją najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią chrześcijaństwa, jaką jest
protestantyzm, przodują w każdym rankingu oceniającym stan
demokracji. Wysoko plasują się
też – w dużej części protestanckie
– Austria, Czechy, Łotwa i Estonia. Mieszkańcy północnych i zachodnich rejonów sąsiadujących
z nami Czech to wyznawcy protestantyzmu (husyci) bądź ateiści. Lata 1618–1620 były czasem
gwałtownego odchodzenia Czechów od Kościoła Rzymskokatolickiego.

Nie tylko Czesi...
Mieli dosyć papieża oraz panoszących się pysznych, butnych
i pazernych infułatów w złoconych mitrach. Narodową apostazję zakończył pogrom czeskich
protestantów przez cesarza Ferdynanda II Habsburga. W bitwie
pod Białą Górą w 1620 r. Czechy
spłynęły wówczas krwią – zapanowała brutalna kontrreformacja, siłą nawracano na katolicyzm, protestanci byli zabijani,
przejmowano ich majątki, wielu
musiało uciekać z ojczyzny. Czesi nigdy tego nie zapomnieli, a
katolicyzm stał się dla nich symbolem zniewolenia.
Nastroje antykatolickie odezwały się w 1918 r., w pierwszej
dekadzie istnienia Republiki Czechosłowackiej. Rabowano wówczas kościoły, przejmowano kościelne majątki, niszczono oznaki i miejsca kultu Maryi. Czeskie
społeczeństwo systematycznie
zaczęło się laicyzować na całego. W roku 1989 na niedzielne
msze święte uczęszczało 15 proc.
Czechów, dziś praktykuje zaledwie 4 proc. z 10-milionowej populacji. Czechy to najbardziej zla-

icyzowany kraj w Europie, mimo
to radzą sobie świetnie w nowej
rzeczywistości. Według Banku
Światowego, Republika Czeska
należy do 31 najbogatszych krajów świata pod względem dochodów per capita (na głowę).
Procent mieszkańców Czech żyjących poniżej progu ubóstwa
jest znikomy. Czechy wykazują
też stosunkowo niewielki stopień
nierówności w dochodach pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi obywatelami oraz stosunkowo zrównoważoną redystrybucję majątku.
Państwo czeskie – w odróżnieniu od polskiego – potrafiło gruntownie zreformować w 2011 r.
swoją służbę zdrowia, zrezygnować z zakupu drogich amerykańskich samolotów bojowych, decydując się na zakup dużo tańszych,
a niewiele gorszych szwedzkich
wielozadaniowych samolotów
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Gripen (2130 km/godz.). Uporało się też szybko z reprywatyzacją
kościelnych dóbr. Do 2030 r. kościoły i związki wyznaniowe odzyskają zagrabiony przez komunistów majątek (nieruchomości, lasy), a w przypadku nieruchomości
posiadających status użyteczności publicznej (parki, muzea, szpitale, uczelnie, etc.) otrzymają finansową rekompensatę. Czeski
parlament zdecydował o zwrocie
Kościołowi katolickiemu majątku
o równowartości 16 miliardów złotych, zaś 6 miliardów trafi do kilkunastu kościołów i związków wyznaniowych. W zamian kościoły
zrezygnują z wszelkich dotacji
państwowych i będą się utrzymywać wyłącznie z własnych zasobów finansowych. Szkoda, że takie
myślenie nie jest powszechne w
polskich kręgach politycznych.

Co znaczy Biblia!
Patrząc na pierwszą dziesiątkę
krajów uznawanych za wzorzec
demokracji, widzimy, że przodują
te, w których religia i Kościół nie
grają pierwszoplanowych ról oraz
nie posiadają i nie łakną wpływów
politycznych, jak to dzieje się na
przykład w Polsce. Po wojnie trzydziestoletniej (1618 –1648) państwa protestanckie poszły niebywale do przodu. Coroczne przesłuchania wiernych przez pastorów ze znajomości Biblii i katechezy Lutra sprawiły, że w czasach, kiedy w Europie panował
głęboki analfabetyzm, szwedzki
chłop umiał czytać i pisać. Król Karol X Gustaw wydał znamienny
edykt, zobowiązujący pastorów
do udzielania ślubów wyłącznie
tym parom, które potrafią przeczytać dokument i podpisać się
pod nim. W ten sposób, nie stosując przymusu szkolnego, Szwecja
błyskawicznie pozbyła się analfabetyzmu. Kościół w Polsce nie był
zamknięty na postęp, ale chciał
mieć nań wpływ. Dlatego z jednej
strony angażował się w rozwój nauk przyrodniczych, a z drugiej zakazywał publikacji dzieł Kopernika czy Galileusza. Kontrola Kościoła nad ludem była totalna, dotyczyła zarówno sfery osobistej,
jak i majątkowej. Kościół posiadał
rząd dusz, bez jego akceptacji nie
mogła powstać żadna średniowieczna uczelnia.
Przodujące od lat w rankingu
“The Economist” Norwegia, Islandia i Szwecja zaliczane są do najbardziej zsekularyzowanych krajów Europy zachodniej. Nie uczą
tam religii, lecz religioznawstwa.
Celem nauczania jest poznawanie
nie tylko religii chrześcijańskiej, ale
też judaizmu, buddyzmu, islamu,
hinduizmu oraz mitologii. Aktualne problemy moralne i etyczne
uczniów nauczyciel omawia nie tylko z punktu widzenia chrześcijaństwa. I chyba tu leży pies pogrzeba-

ny. Wydaje się, że właśnie tego rodzaju edukacja jest szczepionką
chroniącą demokrację przed upadkiem, bo wpajającą dzieciom i młodzieży tolerancję, polegającą na
uszanowaniu cudzego wyglądu,
ubioru, religii, preferencji seksualnych i sposobu życia, jak również
instytucjonalną wstrzemięźliwość
(zespół pewnych norm prawnych i
obyczajowych).

Gdzie polskie elity?
Jedynie taki rodzaj edukacji wykształci nam kiedyś elity na miarę
zachodnich, których dzisiaj nad
Wisłą brakuje. Od transformacji
ustrojowej w 1989 r. Polską zamiast elit rządzą kolejne ekipy
(partyjne), złożone przeważnie z
żądnych kariery miernot, które
zdolne są do popełniania najbardziej nikczemnych czynów i łajdactw, byle tylko utrzymać pozycję nadaną przez partyjnych wodzów za bezgraniczną wierność.
Wcześniej rządził Polską towarzysz Szmaciak i słynna reguła
„Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera”. Prawem kaduka przy przyjęciach na wyższe
uczelnie przyznawano dodatkowe punkty za chłopskie pochodzenie, zamiast przyznawać je jednostkom wybitnie utalentowanym, wyrastającym ponad przeciętność. Sowieci, Niemcy i rodzimi komuniści wyrżnęli nam elity i
dzisiaj Polska płaci za tę hekatombę bardzo wysoką cenę w polityce
wewnętrznej i zewnętrznej.
W Polsce istnieją dwa Kościoły.
Jeden to prywatny Kościół Rydzyka – pazerny, nacjonalistyczny, antysemicki i autorytarny,
drugi to Kościół Rzymskokatolicki, ponoć liberalny i intelektualny.
Czyżby rzeczywiście był liberalny
i intelektualny? Przecież to kościelni „intelektualiści” w osobach
polskich biskupów mówią o homoseksualizmie jako o chorobie
zakaźnej, a o feministkach, że
warto byłoby je potraktować kwasem solnym. Gigantyczny wpływ
Kościoła Rzymskokatolickiego na
życie publiczne w Polsce i apele
hierarchów kościelnych wzywających do walki “o zwycięstwo moralne, triumf prawdy i miłości,
które ma być możliwe poprzez
postawienie Ewangelii nad Konstytucją RP” zachęcają polityków
prawicy do demolowania demokratycznych struktur. Zamiast je
umacniać i dążyć do systematycznego utrwalania demokracji, której brakowało w Polsce przez długie 45 lat, systematycznie ją niszczymy, stopniowo oddalając się
od cywilizowanej Europy.

Więcej skromności...
A Europa patrzy w naszym kierunku i oczom nie wierzy: „Ten
ciężko dotknięty przez historię naród dostał wreszcie od Boga i losu
swoją szansę w postaci demokracji. Ale patrząc na to, co tam się
dzisiaj dzieje, ciśnie się na usta pytanie: czy oni na takie dobrodziejstwo zasługują?”. Brytyjski „The
Economist” zakwalifikował Polskę do grupy „demokracji wadliwych”. Zajmujemy w rankingu dalekie 57. miejsce obok Panamy, Indonezji i Trynidadu – Tobago. Organizowanie w polskich szkołach
mszy, apeli z okazji Dni Papieskich,
święcenie przez księdza tornistrów uczniów pierwszych klas i
jednoczesne manipulowanie wyborami, demolowanie sądów, prokuratur oraz Trybunału Konstytucyjnego, doprowadzi do tego,
że zamiast awansować do pierwszej ligi (“Demokracje pełne”)
spadniemy do trzeciej (“Systemy
hybrydowe”), aż w końcu cofniemy się do średniowiecza.
Nasz nękany aferami pedofilskimi Kościół Rzymskokatolicki
musi się zreformować, bo inaczej

nie przetrwa kolejnego stulecia, a
państwa, w których posiada rząd
dusz, będzie niczym kotwica ciągnął ze sobą na dno. Katoliccy kapłani powinni wreszcie zająć się
życiem duchowym ludzi, którzy
wierzą w zbawienie, a nie życiem
prywatnym Polaków. Panująca w
świątyniach obłuda musi zostać
wypleniona, a hierarchowie powinni odstąpić od zaglądania Polakom pod kołdry, oddać kobietom prawo decydowania o własnym łonie, a gejom i lesbijkom
prawo do normalnego życia. Ci
ludzie nie są bowiem dziełem szatana, lecz dziećmi bożymi. Jak my
wszyscy. Wystrojeni – w odróżnieniu od skromnych protestanckich
pastorów – w purpury, fiolety oraz
złote ornaty kardynałowie i biskupi zdają się zapominać, że człowiek nie staje się gejem bądź lesbijką, on po prostu takim się rodzi.
Zresztą sami hierarchowie dostarczają licznych dowodów swojego gejostwa, a co gorsza, w niektórych wypadkach – skłonności do
pedofilii, co było najjaskrawiej widać na przykładzie kompletnie zdemoralizowanego biskupa Józefa
Wesołowskiego, nuncjusza papieskiego w Dominikanie, duchownego, który – trzeba trafu – przyjął
święcenia kapłańskie z rąk będącego akurat duszpasterskim wzorem przyszłego papieża – kardynała Karola Wojtyły. Teraz oglądamy filmy demaskujące podwójną
moralność wielu prominentnych
księży, a obecny papież Franciszek
kazał wszcząć postępowanie w
sprawie biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka, który miał chronić księży-pedofilów przed pociągnięciem
do odpowiedzialności. Jako pedofil został zdemaskowany budowniczy słynnej bazyliki w Licheniu, a
także ks. Franciszek Cybula, kapelan prezydenta Lecha Wałęsy oraz
rozmiłowany w luksusie ks. Henryk
Jankowski, kapelan „Solidarności”.
Niestety, nauka pokory w polskim Kościele Rzymskokatolickim
idzie jak po grudzie i nadzieja, że w
tej hermetycznie zamkniętej i zhierarchizowanej instytucji cokolwiek
się zmieni nie jest nadzieją dla naszego pokolenia. Reforma polskiego Kościoła nie jest możliwa także
ze względu na plebejskie, przeważnie wiejskie pochodzenie zdecydowanej większości polskich katolików, którzy szacunek i spolegliwość wobec katolickiego kleru wysysają z mlekiem matki.
Oczywiście, nie znaczy to, że
wszystkich duchownych Kościoła
Rzymskokatolickiego należy potępiać w czambuł, stosując odpowiedzialność zbiorową. Po latach
pojawiaja się wprawdzie pretensje
do polskiego papieża Jana Pawła
II, za którego pontyfikatu księża
pedofilia była w wielu miejscach
skrajnie rozbuchana, co nie znaczy, że Ojciec Święty o tych
wszystkich grzechach wiedział i
je tolerował. Jest natomiast rzeczą pewną, że starali się go odciąć
od tej wiedzy prominentni watykańscy funkcjonariusze, których
hipokryzję odsłonił w całej rozciągłości Frédéric Martel, autor demaskatorskiej książki pt. „Sodoma”. Wielokrotnie wypowiadał się
też na ten temat ksiądz Tadeusz
Isakowicz-Zaleski, wspominając
o „Lawendowej Mafii”.
Poza wszystkim jednak wypada
zachować dobrą pamięć o Janie
Pawle II, który w trakcie swego
pontyfikatu stawał na głowie, by w
skali światowej zbliżyć do siebie
ludzi różnych wyznań, klękając
m.in. pod Ścianą Płaczu, w najświętszym miejscu judaizmu. Nie
ulega wątpliwości, że pod tę ścianę należałoby wysłać wielu naszych hierarchów, przekonanych
w swojej pysze, że to sam Bóg ich
nam zesłał.
Ta d e u s z P o r ę b s k i

Plac Krasińskich w Warszawie

Święto Warszawy – tak, ale kiedy?
L e c h K r ó l i ko w s k i

niąc tę funkcję, a także nawiązując do wielowiekowej tradycji,
Staszic ustanowił w Warszawie
Jarmark Generalny Świętojański. Była to największa impreza
handlowa w ówczesnym Królestwie Polskim, a głównym obszarem zainteresowania był handel wełną i towarami pochodnymi. Zjeżdżali wówczas z całego
Królestwa, a raczej z wielkiego
obszaru dawnej Rzeczypospolitej, producenci wełny, aby sprzedać swój towar, a później zabawić się na stołecznym bruku w
wielkich panów – jak pisał przed
laty Juliusz W. Gomulicki. Dodał
on nieco dalej, powołując się na
Kroniki Prusa: „Kto przywiózł
500 pudów – otrzymywał tytuł
jaśnie wielmożnego, kto 250 –
wielmożnego, a kto 30 pudów,
ten nazywa się tylko panem dobrodziejem …”. Targowano się
więc zawzięcie i bawiono do
upadłego. Centralnym punktem
jarmarku był obecny Plac Krasińskich. Wynikało to z faktu, iż
w 1779 r. przy tym placu wzniesiono budynek dla teatru, a gdy
teatr w 1833 r. przeniósł się do
nowego gmachu przy obecnym
Placu Teatralnym, stary budynek posłużył za magazyn wełny.
przedsięwzięcie biznesowe „Jarmark
Generalny Świętojański” włączył się Bank Polski,
który odkupił budynek dawnego teatru, a gdy po jakimś czasie
budynek groził zawaleniem –
bank wybudował nowe magazyny w pobliżu linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Magazyny
(składy) powstały wówczas przy
ulicy Nowogrodzkiej i jej przecznicy, którą wówczas nazwano
Składową, a obecnie nosi nazwę Pankiewicza. Po I wojnie
światowej tradycja jarmarku zanikła. W miejscu dawnych składów wełny stoi obecnie m. in.
Bank Rolny przy ul. Nowogrodzkiej (50), wzniesiony w latach
międzywojennych.

d lat trwa w Warszawie dyskusja na temat
święta stolicy. W 1991
r., w dwusetną rocznicę uchwalenia prawa o miastach, za datę
takiego święta uznano 21 kwietnia, a więc dzień, w którym
dwieście lat wcześniej prawo o
miastach wpisano do ksiąg miejskich Starej Warszawy. Pomimo
uroczystych sesji rady miasta na
Zamku Królewskim oraz licznych uroczystości – data nie znalazła uznania warszawiaków.
Wydaje się, że głównym mankamentem wyznaczonego terminu była pogoda, która na początku trzeciej dekady kwietnia
potrafi być jeszcze bardzo dokuczliwa. Zła pogoda ogranicza
imprezy plenerowe, które z natury rzeczy są główną atrakcja tego typu imprez.
Później za datę święta stolicy
przyjęto 1 sierpnia – dzień wybuchu Powstania Warszawskiego – także ta data nie została
zaakceptowana przez opinię
publiczną. Pamięć o śmierci
200 tysięcy mieszkańców miasta stała w ewidentnej sprzeczności z istotą święta, które powinno być przede wszystkim
radosne.
Tak więc, jeżeli przytoczona
na wstępie data „4 czerwca” jako święto Warszawy, nie jest
kaczką dziennikarską, to uważam, iż należy dyskusję o dacie
święta stolicy podjąć na nowo.
a proponuję, aby poważnie zastanowić się nad
datą 24 czerwca, czyli
dniem Świętego Jana. Wynika
to m. in. z faktu, iż najstarszy
kościół Warszawy (fara, później
katedra, a obecnie bazylika) jest
pod wezwaniem tego świętego.
Święty Jan jest więc najstarszym
patronem naszego miasta, a jego
imię towarzyszy Warszawie już
od 700 lat.
Noc świętojańska w tradycji
Słowian (ale nie tylko) jest czasem wręcz magicznym, związa-
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nym z licznymi obrzędami i legendami. Z datą tą wiążą się
także tradycyjne w Warszawie
„Wianki”, które w obrzędowości Polan zajmowały szczególne miejsce.
aproponowana data
święta Warszawy jest
oczywiście jedną z bardzo licznych możliwości, albowiem w dziejach naszego miasta
było wiele zdarzeń, które zasługują na uhonorowanie. Ta data
ma jednak pewną przewagę nad
innymi: wypada w najatrakcyjniejszej porze roku, u progu
okresu wakacyjnego, a także sięga do najstarszej symboliki naszego miasta. Nie ma też podtekstu politycznego!
Można więc założyć, iż gdyby
święto Warszawy wyznaczono
w dniu Świętego Jana, a także
gdyby przywrócono ideę jarmarku (oczywiście w całkowicie
nowej formule), to u progu sezonu wakacyjno-urlopowego,
w Warszawie mogłaby zaistnieć
ogromna impreza plenerowa,
połączona z „Wiankami”, ale
także z przedsięwzięciem handlowo-gospodarczym. Ten
ostatni atut jest o tyle istotny,
iż wskrzeszony przed laty Jarmark Dominikański w Gdańsku
jest imprezą ściągającą nad Motławę dziesiątki tysięcy zainteresowanych z całej Polski i nie
tylko.
armark Generalny Świętojański w Warszawie,
odbywający się w ostatniej dekadzie czerwca, mógłby
być wielką atrakcją stolicy Polski,
jak też wielką promocją Warszawy u progu sezonu turystycznego. Wszelkie imprezy organizowane w tym czasie w związku
ze świętem Warszawy, miałyby
ogromną widownię i międzynarodowy rozgłos.
Moim zdaniem, zaproponowana data warta jest poważnego rozważenia!
Fot. wikipedia

Z

W „Passie” nr 21(1011) z
28 maja 2020 r. na str. 4.
zamieszczony został tekst
pt. „30-lecie polskich samorządów”, podpisany literami „RK”. W tekście
tym znalazła się m. in. informacja, iż 4 czerwca
przypada święto Warszawy. Bardzo mnie ta informacja zdziwiła.
acząłem szukać w Internecie, ale oprócz informacji, iż uchwałą nr
64 Rady m. st. Warszawy z 19
kwietnia 1991 r. „o ustanowieniu
dnia 21 kwietnia Świętem Warszawy” takie święto zaistniało
oraz, że 13 marca 2003 r. święto skasowano, wprowadzając
jednocześnie Dzień Pamięci
Warszawy (1 sierpnia), żadnej
innej wiadomości na ten temat
nie znalazłem. Pamiętam długą
i namiętną dyskusję varsavianistów i historyków na temat najwłaściwszej daty takiego święta, ale miało to miejsce kilkanaście lat temu. Data „4 czerwca”
jest godna upamiętnienia, gdyż
tego dnia w 1989 r. odbyły się
pierwsze, półwolne wybory parlamentarne, które zapoczątkowały fundamentalne zmiany w
ustroju politycznym Polski. Moim zdaniem, ta data powinna
być świętem państwowym, natomiast aby była świętem Warszawy, niezbędna jest uchwała rady
miasta, poprzedzona społecznymi konsultacjami, których nie
zauważyłem.
W tym miejscu pragnę przypomnieć, że we wzmiankowanej wyżej dyskusji varsavianistów najwięcej osób opowiedziało się za ustanowieniem święta
Warszawy w dniu 24 czerwca.
Rzeczpospolitej
Szlacheckiej w XVIII
w., wszelkiego rodzaju transakcje finansowe odbywały się około Nowego Roku
w Dubnie oraz na św. Jana (czyli 24 czerwca) w Warszawie. W
trzeciej dekadzie czerwca, przez
cały XIX w. Warszawa tętniła życiem z racji mającego tu miejsce
Jarmarku Generalnego Świętojańskiego. Była to wielkie przedsięwzięcie, sformalizowane
przez Stanisława Staszica, który
28 grudnia 1816 r. objął stanowisko dyrektora Wydziału Przemysłu, Kunsztu i Handlu w Komisji
Rządowej Spraw Wewnętrznych
i Policji Królestwa Polskiego. Peł- Plac Krasińskich, przełom XIX i XX wieku, po lewej nieistniejący pałac Badenich.
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Robert Korzeniowski wraca na Ursynów

Rodzinny sport w RK Athletics
Najlepszy chodziarz w historii przenosi się na powrót z Mokotowa w ursynowskie zaścianki i chce
potraktować Las Kabacki
jako jedną z głównych baz
swego klubu lekkoatletycznego RK Athletics.
W poniedziałek 1 czerwca na
boisku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego
przy Wiktorskiej Korzeniowski
wraz z żoną Justyną i trenerami RK Athletics zrobili klubowej
dzieciarni ogromną frajdę w postaci treningu połączonego z zabawą, co było znakomita formą
uczczenia Dnia Dziecka.

szym treningiem lekkoatletycznym odbył półtoragodzinny trening tenisowy – śmieje się bohater czterech igrzysk olimpijskich,
ciesząc się, że członkowie RK
Athletics mogli powrócić do normalnych zajęć, bowiem w okresie najostrzejszych rygorów,
związanych z pandemią koronawirusa zajęcia klubowe odbywano jedynie online.
To jednk nie to samo, co trening w plenerze – mówi Korzeniowski. Normalnie miejscami
naszych zajęć są stadionyAWF
na Bielanach oraz szkolne boiska przy Koncertowej i Wiktorskiej, parki, Las Kabacki i Lasek

pomaga też trochę w prowadzeniu zajęć sportowych, które programuje sam mistrz Robert, absolwent katowickiej AWF. Coraz
większa moda na chodzenie bardzo się mu podoba. – Wracam
jak gdyby do korzeni. Jako dziecko bardzo dużo chodziłem, a siodełko roweru dosłownie nie odklejało mi się od tyłka – wspomina Korzeniowski, dwukrotny
zwycięzca Plebiscytu „Przeglądu
Sportowego” na 10 najlepszych
Sportowców Polski. W ostatnich
latach był Robert bardziej biegaczem niż chodziarzem, startujac
w rozlicznych maratonach w kraju i za granicą – z Maratonem

Warszawa przekazała lekarzom
sprzęt do walki z pandemią

Justyna i Robert
Korzeniowscy

Zarówno młodociani, jak i dorośli członkowie RK Athletics
mieli atrakcyjny sportowy podwieczorek w rodzinnej atmosferze, jako że u nas trenują jednocześnie rodzice i dzieci – wyjaśnia Korzeniowski. – Tego dnia
połączyliśmy wszystkie grupy
treningowe w jedną całość i zabawy było co niemiara. Nie zabrakło elementu kulturowego, będącego nawiązaniem do dawnej
tradycji olimpijskich konkursów
sztuki. Klubowicze zostali podzieleni na zespoły 4-osobowe, z

Bielański, a także zielone tereny Dolinki Służewieckiej i Wyścigów Konnych. Pandemia
okrutnie opóźniła nam jednak
rozpoczęcie letniego sezonu startów. Ostatni raz klubowicze startowali w lutym w Memoriale Tomasza Hopfera w Powsinie.
Tymczasem już blisko do końca
roku szkolnego i będzie przerwa
wakacyjna od 27 czerwca, podczas której planujemy między innymi stacjonarny obóz treningowy na Wiktorskiej. Starty zostaną njprawdopodobniej wzno-

Nowojorskim włącznie. Teraz
żartuje sobie, że po czterech regularnych startach olimpijskich –
w Barcelonie, Atlancie, Sydney i
Atenach – czeka go kolejny występ na igrzyskach w Tokio, który się jednak opóźnił o rok. – Jakby co, to nominację już mam, wybieram się bowiem do stolicy Japonii jako członek ekipy Eurosportu – zaznacza Robert, który
jeśli chodzi o południową część
Warszawy, cieszy się również z
tego, że jego jeszcze jedno „dziecko”, czyli utworzona kilkanaście

Do miejskich szpitali, przychodni, Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego oraz organizacji pozarządowych
trafiła kolejna transza środków ochrony
osobistej. Warszawa przekazała im łącznie 900 tys. sztuk sprzętu.
Od wybuchu epidemii na zakup środków medycznych miasto wydało ponad 30 mln zł.
– Kolejna transza sprzętu ochrony indywidualnej zakupionego ze środków miasta za blisko 6 mln
zł trafiła już do personelu medycznego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy od
początku są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent
m. st. Warszawy.
Łącznie Warszawa przekazała blisko 650 tys.
maseczek, 100 tys. fartuchów, 50 tys. rękawic,
20 tys. kombinezonów ochronnych, a także gogli,
przyłbic i pojemników z płynem do dezynfekcji.
Środki ochrony osobistej trafiły do miejskich szpi-

tali, przychodni Stołecznego Centrum Opiekuńczo–Leczniczego oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
„Meditrans” SP ZOZ. Zadbaliśmy również o potrzeby organizacji pozarządowych, które dbają o
powstańców warszawskich i prowadzą noclegownie dla osób w kryzysie bezdomności. Wspomogliśmy także hospicja.
Natychmiast po wybuchu epidemii koronawirusa podjęto działania wspierające walkę z zagrożeniem. Przekazana w tym tygodniu część
środków medycznych to kolejna transza sprzętu,
który kupiła Warszawa – łącznie na zakup setek tysięcy sztuk materiałów ochronnych dla lekarzy i
pracowników miejskich szpitali, przychodni, domów opieki i dla wolontariuszy przeznaczyliśmy
już ponad 30 mln zł. Warszawa zakupiła też 30 nowych respiratorów i kompletnych stanowisk (łóżek) OIOM dla miejskich szpitali, żeby wzmocnić
ich zdolność ratunkową.
Zorganizowano też miejsca wypoczynku dla
załóg karetek pogotowia, tymczasowe schronienie
dla personelu medycznego przebywającego w
kwarantannie i miejsca wytchnienia. Dodatkowo, decyzją prezydenta Trzaskowskiego, pracownicy szpitali i pogotowia, placówek medycznych,
domów opieki społecznej, sanepidu, NFZ oraz inni, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem,
zostali zwolnieni z opłat za parkowanie zlokalizowane na terenie Strefy Płatnego Parkowania NieRK
strzeżonego (SPPN).

Podsumowanie zajęć opiekuńczych

których każdy dostał pakiet kolorowej kredy, żeby na chodniku
narysować jakieś sportowe elementy. Rysowano więc kółka
olimpijskie, biegaczy w postaci
nutek na pięciolinii, było też sportowe podium, oczywiście z zawodnikami RK Athletics na najwyższym stopniu. Mała Ola narysowała kulę sportową z zaznaczeniem, że waży ona 2 kg. Ponieważ nasz klub ma charakter
międzynarodowy, mała Rosjanka napisała „Moskwa – Warszawa” cyrylicą, a mała Greczynka –
swoim alfabetem nakreśliła słowo „lekkoatletyka”. Na koniec
były lody dla wszystkich, a tym
prezentem obdarzyliśmy też z
Justyną dwu naszych synów.
Szczególnie dzielny był w poniedziałek Maks, który przed na-

wione nie wcześniej niż we wrześniu – z pewnym rozczarowaniem zapowiada niestrudzony
propagator sportu.
Do RK Athletics wstąpiło wiele osób w najróżniejszym wieku.
To w dużej części mieszkańcy
Mokotowa, Ursynowa, Wilanowa i Konstancina. Nic dziwnego,
że państwo Korzeniowscy często
spotykają się z tym towarzystwem, dojeżdżając na rowerach.
Dorośli na ogół najchętniej uprawiają fitness walking, czyli chód
dla podtrzymania ogólnej sprawności. Dzieci natomiast mają od
razu ambicje wyczynowe. Niektóre maluchy chciałyby od razu
specjalizować się w skoku w dal,
inne w biegach sprinterskich. Justyna Korzeniowska zajmujee się
sprawami organizacyjnymi, ale

lat temu TVP Sport rozwija się
znakomicie. I nawet planuje latem przeprowadzenie na swoim
terenie przy Woronicza sześciu
lekkoatletycznych mityngów z
udziałem największych polskich
gwiazd – z tyczkarzami Piotrem
Liskiem i Pawłem Wojciechowskim oraz kulomiotami Michałem Haratykiem i Konradem Bukowieckim na czele.
Przenosiny państwa Korzeniowskich na Ursynów nastąpią
już wkrótce i wtedy Las Kabacki
stanie się dla nich poniekąd drugim domem. Mieszkańcom
dzielnicy będzie na pewno przyjemnie sąsiadować z jedynym
Polakiem, który w życiu naprawdę do czegoś... doszedł.
M a c i e j P e t r u c z e n ko
Fot. Adrian Morawski

Pierwszy tydzień zajęć
opiekuńczo-wychowawczych za nami. Frekwencja w szkołach podstawowych jest niska, co może
świadczyć o tym, że rodzice nie ufają w zapewnienia rządu i uważają
posyłanie dzieci z klas
I-III do placówek za
przedwczesne.
– Liczba najmłodszych
uczniów spada z dnia na dzień.
Jak widać rodzice wolą zostać z
nimi w domu i pobierać zasiłek
opiekuńczy. W naszych szkołach
podstawowych jest obecnie dwa
razy więcej pracowników niż
podopiecznych. Zrobiliśmy
wszystko by zapewnić maksimum bezpieczeństwa naszym
dzieciom, nauczycielom i rodzicom – mówi Renata Kaznowska,
wiceprezydent Warszawy.
Do klas I-III w 227 stołecznych szkołach podstawowych
chodzi na co dzień 45 tys. dzieci. Na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć
dydaktycznych wróciło niespełna 5 proc. z nich (od 2,0 do 2,3
tys.). W ubiegłym tygodniu rodzice deklarowali, że będzie ich
ponad dwa razy więcej (ponad
10,7 proc.).
Pierwszego dnia po ponownym otwarciu placówek, 25 maja, rodzice przyprowadzili na zajęcia 2382 dzieci (5,23 proc. ogółu), chociaż deklarowali, że będzie ich 4766 (to zaledwie 49
proc. zadeklarowanych). Do 4
szkół nie przyprowadzono żad-

nego dziecka, pomimo deklaracji rodziców.
Kolejnego dnia w zajęciach
opiekuńczo-wychowawczych
uczestniczyło jeszcze mniej, bo
tylko 2286 dzieci (5,02 proc.).
Liczba placówek, w których nie
pojawiło się nawet jedno dziecko
wzrosła do 9. W środę do szkół
przyprowadzono 2253 dzieci
(4,95 proc. ogółu). Do 7 placówek, pomimo deklaracji, nie trafiło nawet jedno dziecko. W
czwartek liczba dzieci znów spadła – w zajęciach wzięło udział
zaledwie 2203 uczniów (4,84
proc.). W 8 placówkach nie pojawiło się ani jedno dziecko. Ta tendencja utrzymała się również w
piątek, do klas I-III w podstawówkach przyszło zaledwie 2034
dzieci, czyli zaledwie 4,47 proc.
ogółu. Do 13 placówek nie przyprowadzono żadnych dzieci. W

dobie pandemii ponad 4,6 tys.
pracowników (nauczycieli oraz
pracowników administracji i obsługi) zajmuje się codziennie ponad 2 tys. dzieci z klas I-III.
Przypomnijmy, że aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom szkół podstawowych i
uczniom klas I-III, stolica zakupiła ponad 51 tys. wielorazowych
i 45 tys. jednorazowych maseczek, ponad pół miliona par rękawiczek i ponad 9 tys. przyłbic.
Do placówek trafiło również ponad 700 dodatkowych dozowników i 44,6 tys. litrów płynu
dezynfekującego. Szkoły przed
otwarciem zostały posprzątane,
usunięto z nich zbędne sprzęty,
których nie da się zdezynfekować. Miasto samo opracowało
procedury oraz instrukcje, które
nie były uwzględnione w wytycznych rządu.
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Jeśli będziemy ostrożni, COVID szybciej przygaśnie

Nie warto się demaskować...
Od 30 maja został znacznie poluzowany obowiązek bezwzględnego noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Dotychczasowy przymus zastąpiła zasada
“albo maseczka albo 2 metry
dystansu”, co sprowadza się do
obowiązku zasłaniania twarzy
tylko w liczniejszych środowiskach ludzkich.
Nasza narodowa niesubordynacja
wyszła mocno naprzeciw spodziewanym regulacjom, i już od jakiegoś czasu w miejscach bardziej odległych od typowych stref patrolowania przez policję, więcej ludzi było bez maseczek niż
w maskach na ustach i nosie, a przynajmniej na brodzie.

Nie stresujmy społeczeństwa
Pobłażliwy stosunek do maseczek
ma jeszcze swoje dodatkowe źródło w
niejednorodnych i zmieniających się
wypowiedziach wyższych urzędników
administrujących naszym zdrowiem.
Wystarczy prześledzić w okresie dwóch
miesięcy wypowiedzi ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat
noszenia maseczek przez ogół obywateli – od całkowicie wątpiącego w potrzebę, do pełnej aprobaty i zalecenia
ich wykorzystywania. Zresztą, tak jakby przypadkiem, bieżące stanowisko
było współbieżne z aktualną możliwością zaopatrywania w maseczki frontowych pracowników służby zdrowia.
Do tego warto dodać specyficzny ping-pong urzędników i ekspertów epidemiologów, wspieranych przez specjalistami chorób zakaźnych.
– Nośmy wszyscy maseczki –
grzmiał od początku marca dr hab. Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. – Maseczki mogą przynieść więcej
złego niż dobrego, zresztą wirus jest
zbyt mały by go maseczka zatrzymała
– odpowiadali urzędnicy. – Przyrost
zachorowań wypłaszcza się – cieszyli
się urzędnicy. – Liczba chorujących,
choć w dużej mierze z lekkim przebiegiem lub bezobjawowo, ale wciąż zarażających, jest kilkakrotnie większa
niż pokazują dane oficjalne! Może chorować nawet sto tysięcy osób lub więcej - odpowiadali eksperci medyczni.
Itd, itd. Takich przykładów rozbieżności ocen można wskazać więcej, ale
dla zwykłych ludzi najważniejsze za-

wsze było – więcej luzu! Więc gdy tylko nadarzał się jakiś cień okazji, skwapliwie z nich korzystali.

Eksperci ciągle nas straszą
Kolejne ograniczanie obostrzeń kontaktów społecznych, jak również wymogu noszenia masek, przyjmowane
są z radością przez ogół obywateli. Eksperci i epidemiolodzy mają jednak cały czas dużo bardziej powściągliwe stanowisko, zwłaszcza w zakresie znoszenia obowiązku maseczek.
– Dopóki liczba nowych zachorowań
nie maleje, z punktu widzenia epidemiologii jest nadal za wcześnie, aby decydować się na luzowanie obostrzeń–
mówił dla portalu medonet.pl wirusolog dr hab. Tomasz Dzieciątkowski.
– Rozumiem, że trzeba znaleźć jakiś
konsensus między zdrowiem publicznym, zdrowiem psychicznym obywateli i sytuacją gospodarczą, ale nie jestem przekonany, że ten moment jest
dobry. Liczba zachorowań od wielu dni
nie maleje, pomimo obowiązywania
różnego rodzaju obostrzeń. Jest duże
prawdopodobieństwo, że teraz, gdy będziemy mogli swobodnie chodzić do
sklepów, kościołów, siłowni czy restauracji, liczba chorych może na nowo zacząć rosnąć. Myślę, że jeśli pozwolimy
ludziom chodzić po ulicach bez maseczek, oni nie będą ich nosili także w
sklepach. Poczują rozluźnienie, przestaną się obawiać, nie będą pamiętać o
maseczkach, także w bardziej zatłoczonych miejscach. Kto będzie ich sprawdzał? Policja? – pyta trochę retorycznie specjalista wirusolog.
Ponieważ u nas jest tak, że odrobina
poluzowania formalnego skutkuje swoistą nadinterpretacją, że już prawie
wszystko wolno, nowa sytuacja faktycznie może sprzyjać ponownemu
wzrostowi zagrożenia epidemicznego.
Dotyczy to zwłaszcza miejsc lub okoliczności, gdzie nie sposób ograniczyć
względnej bliskości ludzi, na przykład
podczas wysiłkowego uprawiania sportu. Utrzymanie dystansu społecznego
na siłowni jest w praktyce niemożliwe.
Trudno wyobrazić sobie kogoś ćwiczącego w maseczce, wyciskającego, podnoszącego czy choćby tylko biegającego, ale z interwałami na bieżni lub jadącego na rowerku ćwiczebnym. A
tam, gdzie są ludzie zdyszani, wydmuchujący gwałtownie powietrze z płuc,

tam zawsze jest duże ryzyko, że ktoś
zakażony bezobjawowo, łatwo przekaże zaraźliwego wirusa wielu innym
ćwiczącym.

Jak przenosi się koronawirus
Wśród wczesnych argumentów
urzędników medycznych, sprzeciwiających się masowemu noszeniu masek,
był również i taki, że wirus jest przecież bardzo mały, dużo mniejszy niż
wielkość szczelin i otworków w typowej
maseczce. Problem polega na tym, że
tak demagogicznie można wyjaśniać
przenikanie drobnej kaszy przez zbyt
duże dziurki sita. Wirus nie jest jednak
taką drobinką, która wnika w każdą
szczelinę. To znaczy wirus nie, ale środowisko, w którym znajdują się wirusy
czyli kropelki śliny lub wydzieliny z
płuc, nawet wielkości aerozolowej, są
wielokrotnie większe niż sam wirus. I
na ogół są na tyle duże, że w dużej części wychwytuje je nawet zwykła maseczka lub nawet chusta, która zakryte
są usta i nos.
Czytając o wirusach unoszących się w
powietrzu, trzeba zawsze rozumieć, że
są to owszem wirusy, ale zawarte w mikrokropelkach ludzkich płynów ustrojowych. Problem ich przenoszenia się był
dobrze zbadany w licznych ośrodkach
naukowych, w tym w chińskim Hunan,
gdzie epidemiolodzy badali jedno z
ognisk koronawirusa. Wyniki tych badań zostały opisane w naukowym czasopiśmie “Practical Preventive Medicine”. Zbadali oni przypadek pasażerów
autokaru, w którym była jedna zarażona osoba. Pasażer ten, podczas kilku-

godzinnej jazdy nie kontaktujący się z innymi osobami, zaraził jednak siedem
innych osób, siedzących nawet około 5
metrów od niego. Zaraził jeszcze dwie
inne osoby, które wsiadły pół godziny po
wyjściu chorego pasażera z autobusu.
Podobne zagrożenia wykazali naukowcy z Uniwersytetu Aalto w Finlandii, badając symulacyjnie, jak wirus najprawdopodobniej rozchodzi się w powietrzu po pojedynczym kaszlnięciu
zarażonej nim osoby, która nie założyła maseczki i nie zasłoniła twarzy dłonią
czy łokciem. Fiński naukowiec prof.
Ville Vuorinen wyjaśniał, że wstępne
wyniki badań wskazują, iż cząsteczki
aerozolu przenoszące koronawirusa
mogą pozostawać w powietrzu dłużej
niż pierwotnie sądzono. A to oznacza,
że jesteśmy narażeni na zarażenie się
koronawirusem znacznie bardziej, niż
wydawało się jeszcze niedawno. Oznacza to tyle, że chora osoba może odkaszlnąć i pójść sobie dalej, a wirusy
zostają w tym miejscu jeszcze długo
Podobna sytuacja występuję również podczas biegania, gdyż dysząca i
zainfekowana osoba pozostawia za
sobą chmurę zawirusowanego aerozolu kropelek płynów ustrojowych z
płuc. Przy tym kropelki powstające
podczas wydechu mogą roznosić się
znacznie dalej. Mogą one być zagrożeniem nie tylko dla innych biegaczy,
ale pieszych czy jadących za zarażoną
osobą rowerzystów. Specjaliści stwierdzają, że bieganie obok siebie może
być mniej ryzykowne niż za sobą, ze
względu na zmniejszenie prawdopodobieństwa kontaktu z wyrzucanymi

przez drugą osobę zainfekowanymi
kropelkami.

Nośmy maski mimo braku wymogu
– Byłem jednym z pierwszych, który
mówił, że powinniśmy nosić maseczki i
będę ostatnim, który będzie namawiał
do ich ściągnięcia, dopóki liczba nowych
zachorowań nie maleje – mówił cytowany wyżej wirusolog dr hab. Tomasz Dzieciątkowski. To bardzo ważna opinia specjalisty, który nie jest urzędnikiem odpowiedzialnym za możliwości krajowej
służby zdrowia, wskaźniki, i co gorsze
(dla niego) - zagrożonym odpowiedzialnością polityczną. Jest to opinia specjalisty, który opisuje stan zagrożenia odpowiadający aktualnej wiedzy medycznej.
Przygaszenie widocznego rozwoju
epidemii może skutkować dramatycznymi skutkami. Wymownym przykładem może być pandemia grypy “hiszpanki”, która swoje główne żniwo zebrała w drugiej i dalszych falach pandemii, zabijając kilkadziesiąt, nawet sto
razy więcej osób, niż w pierwsze fazie
choroby. Dlatego warto z powagą i uwagą wsłuchać się w opinie specjalistów.
– Róbmy to, co robiliśmy do tej pory.
Przede wszystkim, zachowujmy zasady
higieny, jak najczęściej myjmy ręce wodą
z mydłem – tłumaczy dr hab. Tomasz
Dzieciątkowski. – Pamiętajmy o prawidłowym zasłanianiu ust i nosa. Nie nośmy
maseczek byle jak, tylko niech naprawdę
zasłaniają nam nos i usta – przekonuje.
Nośmy więc maseczki, bez względu
na rządowe zalecenia, wszędzie tam,
gdzie można spotkać innych ludzi.
Bogusław Lasocki

Pomoc to nie praca – to misja
Dobiegła końca akcja
„Trochę ciepła dla bezdomnego”, która zazwyczaj kończy się z początkiem wiosny. Jednak w
tym roku, z uwagi na ogłoszony stan epidemii, ta wyjątkowa pomoc osobom
bezdomnym została przedłużona do końca maja.
„Trochę ciepła dla bezdomnego”
Straż Miejska m. st. Warszawy prowadzi od 2015 r. wspólnie z Caritas
Polska. Kiedy nastała epidemia koronawirusa, okazało się, że bezdomni znaleźli się w jeszcze trudniejszej
sytuacji. Oni nie mogli pozostać w
domach – bo ich nie mają. Bez środków ochronnych, bez dostępu do
mediów powoli dowiadywali się o
epidemii. Często to właśnie strażnicy miejscy jako pierwsi informowali bezdomnych o pojawieniu się
epidemii i o sytuacji w stolicy. Informowali o ograniczeniach, obostrzeniach, zasadach sanitarnych - nieśli
potrzebną pomoc.
W dostarczanych racjach żywnościowych przygotowywanych
przez Caritas Polska był chleb,
gotowe dania obiadowe, konserwy, opakowane hermetycznie w
folię wędliny, sery i zupy w proszku. Takich racji żywnościowych

od początku marca do końca maja strażnicy rozdali ponad 3000.
Przekazana żywność miała przedłużoną trwałość, co w takich warunkach było bardzo ważne. Ponadto bezdomni dostawali maseczki, płyny dezynfekujące i jednorazowe rękawiczki, były też
ubrania i buty. Strażnicy miejscy
uświadamiali bezdomnym jak
ważne jest przestrzeganie nowych zasad funkcjonowania w
czasie epidemii. Funkcjonariusze nie tylko zajmowali się rozwożeniem jedzenia bezdomnym.
Pilnowali też porządku w miejscach, w których organizacje charytatywne wspomagały potrzebujących. Za każdym razem informowano o konieczności zachowania dystansu. Wręczano płyny do dezynfekcji rąk oraz środki
higieny osobistej. Informowano
też, gdzie potrzebujący mogą szukać pomocy instytucjonalnej.
Mimo zniesienia wielu obostrzeń strażnicy dalej będą odwiedzali miejsca, w których
przebywają bezdomni – i nadal
będą im pomagać. Dla wielu
funkcjonariuszy to nie tylko praca, lecz także misja.
Referat Prasowy Straży
M i e j s k i e j m . s t . Wa r s z a w y
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Prof. Helenie Gawrońskiej
słowa te poświęcam...

Przystanki jak nowe na Ursynowie
Kończą się remonty przystanków autobusowych na Ursynowie. Przy odnowionych
peronach już zatrzymują się autobusy.
Remonty były prowadzone w kilku miejscach.
Na ulicy Dereniowej wyremontowane zostały
przystanki: Miklaszewskiego 01, Warchałowskiego 02 i Stryjeńskich 02, na E. Romera – Dunikowskiego 04, a na b. Bartoka – Ursynów Płn. 07. W ramach robót wyremontowane zostały perony przystankowe – ułożone zostały nowe płyty chodnikowe, są na nich wypustki ułatwiające korzystanie

We wtorek dotarła do mnie smutna wiadomość: w poniedziałek 1 czerwca zmarła nasza sąsiadka, niezwykła ursynowianka, prof. dr hab. Helena Gawrońska,
pracownik naukowy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Pracowała w Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w Samodzielnym Zakładzie Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa. Tytan pracy, autorka kilkudziesięciu prac naukowych i setek publikacji, pracownik dydaktyczny i uczestniczka licznych prac badawczych. Przez pewien czas pracowała także na Uniwersytecie w stanie Idaho w Stanach Zjednoczonych i uniwersytetach japońskich
w Tokio i Nagoi. Specjalizowała się w walce ze smogiem, prowadząc pionierskie badania z zakresu
fitoremediacji, nowatorskiej technologii wykorzystania roślin w procesie oczyszczania środowiska.
Tacy ludzie nie są powszechnie znani, ale ci, którzy mieli okazję zetknąć się z nią osobiście, wiedzą
jaki pozostawiła po sobie imponujący dorobek i jakim była cudownym człowiekiem i przyjacielem.
Rodzinę Gawrońskich (jej mąż Stanisław jest także wybitnym profesorem SGGW) poznałem 40 lat
temu. Ich synowie, Dariusz i Przemek byli moimi uczniami i harcerzami w prowadzonej przeze mnie
szkole przy ul. Dembowskiego. Darek jest obecnie znakomitym lekarzem mieszkającym w Stanach
Zjednoczonych, Przemek cenionym informatykiem. Całą rodzinę zaliczamy z żoną do grona najlepszych przyjaciół. Śmierć Heleny jest dla nas ciosem w samo serce. Chcemy ci, Heleno, za wszystko podziękować i godnie pożegnać. Całej rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.
W takich chwilach, kiedy zaczynamy coraz częściej odczuwać pustkę po tych co odchodzą, chciałbym się z wami podzielić swoimi, nigdy przedtem nie publikowanymi, własnymi przemyśleniami.

z komunikacji miejskiej osobom z niepełnosprawnościami. Nowa i równa jest również jezdnia gdzie
zatrzymują się autobusy – zostały tam wylane betonowe płyty. Trwają jeszcze prace remontowe
na dwóch innych przystankach – przy stacji metra
Stokłosy.
I tak na przystankach Warchałowskiego 02 i
Stryjeńskich 02 znów zatrzymują się autobusy linii: 192, 195, 503 i 504, Miklaszewskiego 01 –
192, 195 i 504, Dunikowskiego 04 – 136, 179,
195 i N34, a na Ursynów Płn. 07 – 179, 195 i 209.

NIGDY PRZEDTEM…
Nigdy mi to dotychczas nie przyszło do głowy…
Niech tego wiersza lepiej nie czytają młodzi.
Nie warto się zamartwiać, póki człowiek zdrowy,
Lecz z wiekiem coraz częściej ta myśl cię nachodzi.
Powoli przyzwyczajam się do snu wiecznego,
Coraz wcześniej zasypiam, coraz później budzę,
Ucinam sobie drzemki, nie wiem sam, dlaczego?
Zbliża się wielki finał. Nie mam żadnych złudzeń.

Ograniczenia w komunikacji miejskiej
Od 1 czerwca do pojazdów
Warszawskiego Transportu Publicznego może wejść
nie więcej pasażerów niż
równowartość 50% liczby
wszystkich miejsc siedzących i stojących w danym
pojeździe. Przy zajmowaniu miejsc nadal połowa
siedzących musi pozostać
wolna.
30 maja rozpoczął się czwarty etap znoszenia ograniczeń.
Zniesiono obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni
otwartej, w której można zachować 2 metry odstępu od innych.
Maseczki są jednak konieczne w
niektórych przestrzeniach zamkniętych, m. in. pojazdach komunikacji miejskiej.
Miasto nie rezygnuje z wcześniej wprowadzonych środków
ostrożności. W dalszym ciągu
pojazdy warszawskiej komunikacji miejskiej są dezynfekowane, a kierowców i motorniczych
od pasażerów oddziela specjalna
strefa zamknięta. Na drzwiach
widnieje również informacja o

maksymalnej liczbie osób, które
mogą przebywać w pojeździe.
Pomimo odchodzenia od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostaje aktualna. Wciąż musimy

zachować szczególną ostrożność
w kontaktach z innymi oraz zakrywać usta i nos podczas przebywania w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego.

Co mi jeszcze dasz, losie, zobaczyć, usłyszeć?
Zanim wyłączysz światło, zamkniesz drzwi za chwilę.
Nic nie powiem, zostawię tylko głuchą ciszę,
A wy? Zmienicie słowo jest na był…
I tyle.

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Zachowaj dystans…
rzyjęło się uważać, że my Polacy jesteśmy narodem, który w trudnych sytuacjach potrafi wykrzesać z siebie niezwykłe siły witalne. Dzięki temu,
w obliczu wewnętrznych, wielokrotnie dawaliśmy sobie radę z zagrożeniami i trudnościami. W obliczu klęsk umieliśmy odnaleźć wolę przetrwania i chęć
istnienia jako suwerenny naród. Pokazuje to nasza historia w skali wielu wieków,
ale też ostatnie stulecie. Nasze położenie niemal w środku Europy stawia nas w centrum wydarzeń.
Bywa atutem, dając impuls do rozwoju i budowania gospodarczej i politycznej potęgi, innym razem
staje się przekleństwem. Wielokrotnie musieliśmy dawać odpór zapędom agresywnych sąsiadów.
Jednak to wewnętrzna słabość wspomagana i podsycana przez imperia doprowadziły do ostatecznej klęski. Dawna potężna Rzeczpospolita zniknęła na 123 lata.
Sytuacja, jaką spowodowała epidemia koronawirusa, jest zupełnie czymś innym, ale i ona w jakimś sensie odsłania te nasze pozytywne cechy, dzięki którym potrafiliśmy uporać się z atakiem pandemii. Potrafiliśmy poddać się wymaganej od nas dyscyplinie i ograniczeniom. Pozwoliło to uchronić wiele osób przed niepotrzebnymi zakażeniami wirusem.
Natura nieraz przypominała o swojej sile. Pokazywała, jak bardzo jest nieprzewidywalna. Epidemie,
które co jakiś czas nawiedzały ludzkość, są tego najlepszym dowodem. Pochłonęły setki milionów ofiar.
Grypa zwana hiszpanką, która notabene została zawleczona do Europy przez amerykańskich żołnierzy, zabiła więcej ludzi niż zginęło ich w czasie I Wojny Światowej. W obliczu takich pandemii okazuje się, że nawet współczesny człowiek, pomimo całej swojej wiedzy i technologicznej osłony, nadal jest
celem drobnoustrojów. Nie stanowi dla nich żadnego wyjątku. Jako gatunek potrafiliśmy zająć szczytową pozycję w łańcuchu ewolucyjnym, jednak wciąż jesteśmy atakowani przez niewidocznego dla
oka, wysoko wyspecjalizowanego przeciwnika. Czy tego chcemy, czy nie, mamy z tym faktem do czynienia. Drobnoustroje dopadają nas na każdym kroku. Możemy zarazić się ciężką chorobą w sklepie,
środkach komunikacji, w eleganckim biurowcu, choćby przez zainstalowaną tam klimatyzację, czy gdziekolwiek. To co możemy zrobić, to przeciwstawiać się im. Niestety, nie jest to sprawa prosta.
Ten wyścig nie ma końca. Nie da się go wygrać, jednak trzeba starać wysunąć się przed przeciwnika. Reguły w tym biegu są takie same od tysiącleci, a nawet od milionów lat. Należy uruchomić
wszystkie siły, choć to jeszcze nie oznacza zwycięstwa. W tej grze liczy się jedność celu. Źle jest, jeśli ktokolwiek próbuje zmieniać reguły w trakcie rywalizacji, aby osiągnąć swoje partykularne cele polityczne, czy też działając w interesie wielkich korporacji. W ogóle zmiana reguł w trakcie gry
nie może wyjść nikomu na dobre. Tym bardziej, że w sytuacjach takich jak walka z pandemią stawką może być zdrowie lub życie wielu osób
Daliśmy sobie radę z wieloma zarazami, jednak patogeny nie próżnują. Prowadzą z nami otwartą
wojnę, prawdziwy wyścig zbrojeń. Udoskonalają swój potencjał, modyfikują go, mutują i atakują ze
zdwojoną siłą. Oczywiście, my też nie pozostajemy bezczynni. Nasz układ immunologiczny podlega
stałym zmianom. Odświeżamy swój arsenał obronny, aż po jakimś czasie uzyskujemy odporność na
pojawiające się zarazki. W każdej populacji są jednostki silne, które potrafią je zwalczyć wykorzystując własny system obronny, ale są też osobnicy słabsi, starsi, schorowani dla których jedynym ratunkiem jest wspomaganie ze strony medycyny czy też mikrobiologii. Współczesna nauka przychodzi z
pomocą, powstają szczepionki oraz leki. Równie ważna jest edukacja i kształtowanie właściwych odpowiednich nawyków i zachowań, dzięki którym można zapobiegać rozprzestrzenianiu się epidemii.
W tej walce liczy się każde działanie mogące uchronić kogoś przed zachorowaniem.
O ile trudno mieć pretensje do drobnoustrojów, stanowiących zagrożenie dla ludzi: wirusów, bakterii, grzybów w kategoriach moralnych, zła i dobra, o tyle możemy je mieć do samych siebie. Nie
możemy oczekiwać empatii ze strony patogenów (bo przecież nie są to przeciwnicy obdarzeni rozumem, trudno też podejrzewać je o świadome działanie), ale od siebie nawzajem już tak. Pamiętajmy o respektowaniu zasad i wytycznych wyspecjalizowanych jednostek i konkretnych ludzi stojących na straży naszego zdrowia. Stosujmy się do ich zaleceń.Walka z epidemią wciąż trwa.
Wprawdzie, skutecznie odparliśmy pierwszy atak koronawirusa, ale to jeszcze nie koniec zmagań.
Nie lekceważmy zdrowia innych, zwłaszcza starszych osób, nie narażajmy ich niepotrzebnie na ryzyko Nośmy maseczki tam, gdzie sytuacja tego wymaga.I zachowajmy konieczny dystans...

P

List  List  List  List  List  List  List List  List
Dzień dobry,
Kieruję ten list do p. Piotra Celeja, autora artykułu w ostatnim
n-rze “Passy”. Dziękuję za wyjątkowo ważny artykuł na temat Treegatorów. Mieszkam przy al. KEN
94 i od wielu lat dokładam starań, żeby drzew wzdłuż niej było
jak najwięcej i żeby rosły, będąc
w jak najlepszej kondycji. Chcę
przy okazji pomóc administratorce naszego osiedla,
które pozostaje w gestii SIM Ursynów. Drzewa po części podlega-

A przecież jeszcze tylu rzeczy nie zrobiłem,
Tylu cudownych dźwięków jeszcze nie słyszałem,
Jeszcze tylu wspaniałych miejsc nie zobaczyłem,
Ciepłych słów, dobrych myśli nie wypowiedziałem.

ją dzielnicy. Widać dysproporcje
między nimi.
Krótko mówiąc – nie jest im
łatwo z kilku powodów: bliskość
ścian metra, b. silne nasłonecznienie, za mała ilość opadów,
deptanie przez przechodniów
ziemi wokół nich. Worki, o których mowa, byłyby dla nich wybawieniem.
Proszę o wskazówki dot. dalszego postępowania w tej sprawie. Czy można liczyć na Urząd
Dzielnicy i partycypację w kosz-

tach i do kogo konkretnie skierować te słowa?
Wiem, że i Panu zależy na jakości życia w mieście, więc widzę w
Panu sojusznika.
Serdecznie pozdrawiam
Krystyna Dąbrowska
Szanowna Pani,
Z listu wynika, że sprawą powinny się zająć Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów oraz SIM Ursynów. Warto napisać do obu instytucji list,
by zainteresować je przedmiotową sprawą - z własnego doświadczenia wiem, że często tego typu interwencja kończy się
pozytywnie. Abstrahując od formalno-urzędowych spraw, ważne jest też byśmy My, mieszkańcy, byli świadomi roli zieleni w
mieście. To właśnie świadomość
społeczna doprowadziła do tego, że obecnie w Danii wiele parków, zieleńców i skwerów jest
utrzymywanych przez... prywatne firmy, które zyskują prawo do
postawienia stonowanej planszy
sponsorskiej. O ileż to lepsza reklama niż billboardowanie głównych traktów!
Piotr Celej
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Jezioro Powsinkowskie wciąż czeka na właściciela...

I na razie odstrsza wyglądem
Niedaleko Pałacu w Wilanowie znajduje się jeden z
największych zbiorników
wodnych w Warszawie. By
jeziorko odzyskało swój
blask konieczne, jest...
znalezienie właściciela.
Jezioro Powsinkowskie to jeden z największych zbiorników
wodnych w Warszawie, położone na Powsinku w okolicach ulicy Europejskiej. Część jeziora
przecina wiadukt ulicy Zygmunta Vogla. Jezioro połączone jest
z jeziorem Wilanowskim, a poprzez Kanał Sobieskiego i Wilanówką z Wisłą. W 2009 r. woda
w jeziorze miała II klasę czystości. Niestety, od 2011 r. obserwuje się pogorszenie tego stanu
w postaci biodegradacji i eutrofizacji jego ekosystemu.

Bogactwo przyrody
Mimo bliskości do wylotowej
ulicy Powsińskiej, odwiedzając
jezioro, lub jak wolą inni – jeziorko Powsinkowskie, znajdziemy niezwykle bogatą florę i faunę. Wody zbiornika zamieszkują: szczupaki, płocie, liny, okonie, węgorze, karasie i sumy. W
otoczeniu jeziorka są też licznie
występujące ptaki, w tym te objęte ochroną gatunkową: bączek,
czajka, rybitwa białowąsa, rybitwa rzeczna, czernica i dziwonia. Od kilku lat na Jeziorku
można spotkać bobra, wieczorem lub przed wschodem słońca
w okolicach też wędrują stadka
saren z Morysina.
Jezioro Powsinkowskie, wraz
z Jeziorem Wilanowskim, doliną
rzeki Wilanówka, Morysinem
oraz pobliskimi łąkami i polami,
stanowi ważny ciąg przyrodniczy Warszawy, który pełni istotne funkcje hydrologiczne, ma
też spore znaczeniu dla klimatu. Ciąg ten nawietrza Warszawę
masami czystego powietrza

transportowanymi od południa,
a wytworzonymi przez roślinność Lasu Kabackiego i Lasów
Chojnowskich.

Właściciela nie ma?
Od kilku lat wzdłuż zachodniego brzegu poprowadzona została dogodna ścieżka. Znajdują
się tam liczne atrakcje, takie jak:
plac zabaw – stylizowany na piracki okręt, siłownia plenerowa,
stoły do gry w szachy i warcaby
czy zegar słoneczny.
Niestety, rzeczywisty obraz
wcale nie jest tak idylliczny. Od
lat trwa zarastanie jeziorka, istnieje równiez problem z jego zanieczyszczeniem. Dodatkowym
problemem jest rozbudowa miasteczka Wilanów. Deweloperzy,
budując na podmokłym terenie,
odprowadzają podziemne wody do kanalizacji deszczowej
Miasteczka Wilanów. Te płyną
przez oczyszczalnię przy ul. Karuzela i wpadają do Rowu Natolińskiego i dalej do jeziora. Często są to wody silnie zanieczyszczone, firma zarządzająca kolektorem dokonywała m.in. wymian filtrów, ale zanieczyszczenie wciąż istnieje.
Największy kłopot to jednak
ustalenie właściciela terenu.
Warszawski ratusz twierdzi, że
akwen należy do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
To na jej gruntach powstało Miasteczko Wilanów, uczelnia wciąż
ma sady na wschodnim brzegu
jeziora. Uczelnia chce jednak
wystąpić o wykreślenie z ewidencji gruntów.
– Obecnie Jeziorko Powsińskie jest własnością uczelni.
Planujemy w przyszłości uruchomić procedurę zmierzającą
do przekazania jeziorka we
własność Skarbu Państwa. Jednak procedura jest dość skomplikowana i wymaga uzyska-

nia wielu zgód – mówi dr inż. je, że jeziorko dawno nie było
Krzysztof Szwejk, rzecznik poddawane pracom rekultywacyjnym. Należy pamiętać, że
SGGW.
zbiornik jest płytki – ma zaledŁódki powrócą?
wie około 1,5 metra wody. CieW okolicznych domkach moż- pła woda latem bardziej odstrana do dzisiaj zobaczyć stojące na sza zielonkawą barwą i ilością
podjazdach łódki. Rzadko widać moczarki kanadyjskiej, niż zaje jednak na jeziorku. To bo- chęca do spędzania czasu.
wiem, z roku na rok, zarasta i
Gdy wyklaruje się sytuacja
coraz cięższe będzie korzystanie własnościowa jeziorka, warto
z akwenu. Brak właściciela i od- będzie zadbać, by powstało włapowiedniego nadzoru powodu- ściwe studium przyrodnicze, któ-

re stanie się podstawą do dalszych działań zarówno w zakresie ochrony cennych siedlisk, jak
i oczyszczenia jeziorka i stworzenia dogodnej infrastruktury
dla mieszkańców stolicy. Warto
byłoby przeanalizować wykonanie pomostów dla niewielkich
łódek lub rowerów wodnych,
którymi można by poprzez Jeziorko Wilanowskie i Kanał Sobieskiego dotrzeć aż do Morysina, podziwiając piękno królew-

skiego pałacu w Wilanowie. Pozytywnie należałoby ocenić dokonane w ostatnich latach obiekty małej infrastruktury – w przyszłości w pobliżu placu zabaw i
siłowni na otwartym powietrzu
dałoby się urządzić boiska sportowe lub miejsca do grillowania
i odpoczynku. Ważne jest, by
społeczna presja doprowadziła
do ustalenia właściciela zbiornika i podjęcia inwentaryzacji.
Piotr Celej

Warszawa planuje oszczędności...
Do końca 2022 r. na wszystkich
głównych ulicach Warszawy pojawi się nowe oświetlenie LED.
Będzie jaśniej i bezpieczniej, a
koszty energii zmniejszą się
trzykrotnie. Nowoczesne latarnie będą także o wiele bardziej
przyjazne dla środowiska.
W czasie epidemii i spowodowanego nią kryzysu gospodarczego trwa
dyskusja o tym, jakie zmiany i
oszczędności należy wprowadzić w
budżecie miasta. Pojawiają się również i takie pomysły, aby oszczędności
szukać np. wyłączając latarnie uliczne.
Oznaczałoby to jednak znaczne pogorszenie warunków bezpieczeństwa
na drogach, ale też ogólnego bezpieczeństwa mieszkańców na nieoświetlonych ulicach.
– Oszczędności szukamy gdzie indziej, po to, aby w miarę możliwości były one jak najmniej odczuwalne dla
mieszkańców. Operację wymiany 43
tysięcy opraw oświetleniowych na latarniach planujemy na lata 2021-2022.
Obejmie ona około połowy warszawskich latarni. Umożliwi to trzykrotnie
niższe zużycie energii elektrycznej - w
ciągu roku jest to oszczędność ok. 16
mln zł. Dzięki tej inwestycji w krótkim
czasie zyska również budżet stolicy –
mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.
st. Warszawy.
Oświetlenie wielu warszawskich
ulic było instalowane kilkadziesiąt lat
temu. Obecnie jest już nieefektywne,
energochłonne i wymaga częstych napraw. Tylko 15 proc. z ok. 55 tysięcy
opraw świeci nowoczesnym światłem
LED, które zamontowano w ciągu
ostatnich kilku lat. Wymiana starych

opraw oświetleniowych na nowe w
technologii LED przynosi liczne korzyści. W najbliższych tygodniach planujemy ogłoszenie przetargów na realizację prac.
Co na tym zyskamy?
– Trzykrotnie niższe zużycie energii elektrycznej - w ciągu roku jest to
oszczędność ok. 38 GWh, czyli kwoty
ok. 16 mln zł. To oznacza, że same tylko oszczędności energii pozwolą na
zwrot kosztów inwestycji w ciągu
trzech lat.
– Wymiana starych opraw pozwoli
znacznie ograniczyć liczbę awarii
oświetlenia. W 2019 roku otrzymaliśmy 12 tysięcy zgłoszeń, które dotyczyły uszkodzonego oświetlenia. Koszty
konserwacji i napraw na głównych ulicach Warszawy przekraczają 4 mln zł
rocznie. Wymiana opraw pozwoli je
znacznie ograniczyć.
– Mniejsze zużycie energii oznacza
także zmniejszenie emisji szkodliwych
substancji. Wymiana opraw globalnie
przyczyni się na ograniczenie emisji
dwutlenku węgla o 30 tys. ton rocznie,
a także zmniejszenie ilości emitowanych tlenków siarki i azotu oraz pyłów. Dodatkową korzyścią jest możliwość uzyskania tzw. „białych certyfikatów”, wydawanych przez Urząd Regulacji Energetyki na rzecz inwestora,
który przeprowadzi modernizację instalacji znacznie zmniejszającą jej
energochłonność. W przypadku kompleksowej wymiany ok. 43 tysięcy
opraw oświetleniowych na nowe, w
technologii LED, wartość „białych certyfikatów” na Towarowej Giełdzie
Energii może wynieść kilka milionów
złotych.

– Wymiana opraw pozwoli dostosować parametry oświetlenia tak, aby
oświetlało ono drogę w sposób optymalny, co pozwoli na poprawę widoczności i bezpieczeństwa. Stare oprawy,
po 30-40 latach pracy nie są w stanie zapewnić wystarczającego strumienia
światła. Ich wymiana pozwala poprawić
widoczność na drodze.
– Nowe oprawy pozwolą ograniczyć
„zanieczyszczenie światłem”. Oświetlenie będzie ukierunkowane tak, aby
oświetlać jezdnię i chodnik. Montaż
nowych opraw poprzedzi projekt fotometryczny, określający wszystkie pa-

rametry nowego oświetlenia, a inspektorzy ZDM będą je weryfikować przy
pomocy specjalistycznego sprzętu.
Dzięki temu natężenie światła i luminancja będą odpowiadać wymaganiom, co oznacza, że ulice nie będą
zbyt mocno oświetlone, zminimalizujemy również oświetlenie pobliskich
budynków, drzew i efekt olśnienia
uczestników ruchu.
– Inwestycja poprawi estetykę oświetlenia. Wzór opraw będzie jednolity w
całym mieście, z wyjątkiem ulic zabytkowych. Ustandaryzowana będzie również temperatura barwowa oświetle-

nia (3000K, zaś na masztach oświetleniowych – 4000K).
W trudnej sytuacji finansowej miasta
każdy wydatek trzeba wnikliwie analizować. Należy skupić się na tych inwestycjach, które rozwiązują kilka problemów jednocześnie. Tak jest właśnie
w przypadku wymiany opraw oświetleniowych.
O tym, że warto przeprowadzić wymianę, świadczą efekty dotychczasowych realizacji. Nowe oświetlenie pojawiło się na głównych ciągach komunikacyjnych, jak ulica Modlińska czy al.
Waszyngtona oraz ważnych węzłach –
plac Bankowy czy węzeł Wyścigi. Na
wielu zabytkowych ulicach, takich jak
Miodowa i plac Krasińskich czy al. Szucha, nowe - historycznie stylizowane
oświetlenie – podkreśla walory ich architektonicznej zabudowy.
Ponadto w ciągu dwóch lat wymieniono m.in. oprawy w 18 tunelach i
przejściach podziemnych. Zużycie energii spadło dzięki temu aż o 92 proc.
przy jednoczesnej poprawie jakości
oświetlenia i bezpieczeństwa ruchu.
Dzięki tym pracom udało się zaoszczędzić ponad 1 mln zł rocznie, czyli tyle,
co koszt całej modernizacji.
Dobre oświetlenie ulic ma ogromny
wpływ na bezpieczeństwo. Dlatego w
ciągu kilku ostatnich lat doświetlono
ponad tysiąc przejść dla pieszych. Dzięki dodatkowemu oświetleniu o innej
barwie i większym natężeniu światła,
pieszy przechodzący przez jezdnię lub
oczekujący na przejście, jest dobrze widoczny także po zmroku. Jest to jedno
z działań, przyczyniających się do znacznego spadku liczby wypadków i ofiar –
RK
aż o 20 proc. w ciągu roku.
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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
! Dom Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 601 720 840,
! Józefosław, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840
ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
504 017 418

! Konstancin, okazja, dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 890 tys. zł, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840

MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327

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

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
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Targówek, 47 m2, parter,
ok. metra, 601 720 840
! Ursynów, 55 m2, 2 pokoje,
parter – do wynajęcia, 2500 zł/m-c
601 720 840
! 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

! Mokotów Górny, dom 300 m2
świetny punkt, 601 720 840
! Mokotów Górny, dom
320 m2, po remoncie, działka
420m2, 601 720 840
! Mokotów, segment
280/450 m2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena
1 mln 650 tys. zł, 601 720 840,,
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete,
3,5 mln zł, 601 720 840
! Wilanów, 280 m2,
superokazja, dom po remoncie,
tylko 1.6 mln zł, 601 720 840
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Działki:
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy
ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
Do wynajęcia:
! Centrum, restauracja, 130 m2,
do wynajęcia z wyposażeniem
lub bez, 601 720 840
! Mokotów, 116 m2,
superlokalizacja, prestiżowy
apartament do wynajęcia, garaż,
ochrona, 601 720 840
! Ursynów,29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 2600
zł/m-c, 601 720 840
! Żoliborz ,89 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln
550 tys. zł, 601 720 840

REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

! 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

REMONTY mieszkań,
malowanie, glazurnictwo,
669 945 460
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218

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

STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202

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

WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 303 530

! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83

REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

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

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

SZKOŁA PODSTAWOWA im.
Polskich Olimpijczyków w
Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni 1 nauczyciela
wychowawcę świetlicy oraz
2 psychologów (pełen etat, czas
określony). Telefon kontaktowy
(22) 462 85 20. CV proszę
przesyłać na adres e-mail:
praca@spwmy.edu.pl
ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79

! Ursynów, 55 m2, 2 pokoje,
parter – do wynajęcia, 2500 zł/m-c
601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych,
trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie szuka dla
swoich klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
OKNA, naprawy, serwis,
787 793 700

DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MOSKITIERY, 602 380 218

W SPRAWIE
OGŁOSZEŃ DROBNYCH
PROSIMY O KONTAKT
POD NUMEREM
509 586 627
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Ważne telefony

Kronika Stróżów Prawa

Sprawcy napadu zatrzymani
Ursynowscy kryminalni ustalili tożsamość kolejnego mężczyzny podejrzanego o dopuszczenie się rozboju, w trakcie
którego skradzione zostały dwa
telefony komórkowe, kurtka
oraz portfel z pieniędzmi w
kwocie 2000 zł. 24-latek ukrywał się u swojego kolegi na Pradze-Północ.
Do rozboju doszło w nocy z
21 na 22 lutego br. przy ul. Krasnowolskiej na terenie Ursynowa. Pokrzywdzony został zaatakowany przez trzech mężczyzn,
którzy bili go i kopali po całym
ciele, doprowadzając do stanu
nieprzytomności, a następnie
zabrali mu dwa telefony komórkowe, kurtkę oraz portfel z pieniędzmi w kwocie 2000 zł. Dwaj
podejrzani w tej sprawie mężczyźni zostali zatrzymani przez
policjantów kilka dni po rozboju, trzeci z napastników, wiedząc że jest poszukiwany zmieniał miejsca pobytu.
Kiedy funkcjonariusze ustalili, że 25-latek mógł się zatrzymać w jednym z mieszkań na
Pradze jeszcze tego samego wieczora postanowili złożyć mu wizytę. Po krótkiej obserwacji budynku zauważyli go jadącego
rowerem. W trakcie legitymowania mężczyzna twierdził, że
nie mieszka pod tym adresem
tylko przyjechał w odwiedziny
do kolegi. Na pytanie skąd ma
jednoślad, odpowiedział, że dostał go na przechowanie od
dwóch obywateli Ukrainy, którzy
ukradli go w Markach koło Warszawy. Policjanci zabezpieczyli
rower i przeprowadzili kontrolę
osobistą zatrzymanego mężczyzny w poszukiwaniu smartfonów skradzionych pokrzywdzonemu podczas rozboju. W kieszeni jego kurtki znaleźli klucz
do mieszkania, jednak jego posiadacz wprowadzał w błąd kryminalnych twierdząc, że to jest
klucz od innego mieszkania niż
to, w pobliżu którego stali. Mając uzasadnione podejrzenie, że
24-latek ma w mieszkaniu poszukiwane telefony funkcjonariusze poszli sprawdzić czy klucz
pasuje do zamka, szybko się okazało, że tak. Wewnątrz zastali
właściciela mieszkania, który potwierdził, że zatrzymany kolega
przebywa u niego kilka dni. W
trakcie przeszukania policjanci
znaleźli i zabezpieczyli dwa
smartfony należące do pokrzywdzonego.
24-latek trafił do policyjnego
aresztu. Następnego dnia usłyszał zarzuty prokuratorskie, które były dla sądu podstawą do
zastosowania wobec niego tymczasowego aresztu, teraz grozi
mu kara do 12 lat więzienia.

14 słoików z narkotykami
Ursynowscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego
o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Funkcjonariusze ustalili operacyjnie, że 25-letni
mieszkaniec jednego z ursynowskich osiedli może mieć w swoich prywatnych zasobach środki
psychoaktywne. Podczas wizyty
w mieszkanku zastali dwóch
mężczyzn i dwie kobiety oraz

unoszący się zapach charakterystyczny dla marihuany.
Funkcjonariusze zajmujący się
zwalczaniem przestępczości narkotykowej w wyniku pracy operacyjnej wpadli na trop 25-letniego ursynowianina, który miał
być w posiadaniu znacznej ilości
narkotyków. Było też podejrzenie, że mężczyzna może chcieć je
sprzedać. Kryminalni wiedzieli,
że może on je przechowywać w
mieszkaniu, postanowili więc
złożyć mu wizytę.
W czasie obserwacji budynku zaważyli innego, wychodzącego stamtąd mężczyznę. Wylegitymowany 31-latek swoim zachowaniem zdradzał zdenerwowanie, z którego wynikało,
że może coś mieć na sumieniu.
Wspólnie z nim kryminalni weszli do lokalu mieszkalnego,
gdzie były jeszcze dwie kobiety.
Wewnątrz wyczuwalna była
woń charakterystyczna dla ma-

dzież katalizatora z samochodu
przy ul. Rybitwy na Ursynowie,
natychmiast pojechali w tamto
miejsce. Po drodze uzyskali rysopis mężczyzny od dzielnicowej,
która przyłapała go na gorącym
uczynku. Kilka minut później na
ul. Tanecznej funkcjonariusze
zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi, który oddalał się w kierunku ulicy Puławskiej. Został obezwładniony
i zatrzymany. Po sprawdzeniu
w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że jest
poszukiwany do odbycia kary
pozbawienia wolności za wcześniejszą kradzież. Policjanci pojechali razem z nim do miejsca
jego zamieszkania, nie miał tam
żądnych przedmiotów pochodzących z przestępstwa.
Jak ustalili funkcjonariusze,
mężczyzna na miejsce przyjechał swoim samochodem, który
pozostawił w pobliżu myjni sa-

Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Jan Nurek
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
rihuany. Kiedy funkcjonariusze
wyjaśniali powód swojej wizyty, do środka wszedł 25-latek
będący w ich zainteresowaniu.
W tracie przeszukania policjanci ujawnili i zabezpieczyli
zawiniątko z nielegalnym suszem leżące na kominku oraz 14
różnej wielkości słoików do robienia weków, w których znajdowały się marihuana, haszysz,
mefedron, amfetamina i tabletki ecstasy w różnych kolorach.
Słoiki, wyglądające na przetwory, trzymane były w szufladzie
komody. Ponadto kryminalni zabezpieczyli kilka tysięcy złotych
w walucie polskiej, australijskiej,
amerykańskiej, arabskiej a nawet chińskiej.
Domownicy obecni podczas
przeszukania nie potrafili wyjaśnić, kto jest właścicielem środków psychoaktywnych, wobec
powyższego wszyscy trafili do
policyjnych cel. W toku prowadzonego postępowania funkcjonariusze ustalili, że posiadaczem
narkotyków był ustalony pierwotnie 25-latek. Dwie kobiety i
mężczyzna zostali przesłuchani
w charakterze świadków i zwolnieni do domów. Podejrzany
mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychoaktywnych, za co może zostać skazany nawet na 10
lat więzienia. Policjanci i prokurator złożyli wnioski o jego tymczasowe aresztowanie, sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec podejrzanego środek
zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu.

Złodziej katalizatorów
Ursynowscy kryminalni zatrzymali 47-latka podejrzanego o kradzież siedmiu katalizatorów samochodowych na Mokotowie i Ursynowie oraz usiłowanie kradzieży kolejnego.
Mężczyznę leżącego pod srebrną hondą podniesioną na lewarku zauważył przechodzeń,
który powiadomił dzielnicową.
Około godziny 9:30 kiedy kryminalni usłyszeli komunikat oficera dyżurnego o uciekającym
mężczyźnie podejrzanym o kra-

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

mochodowej przy ul. Bociana.
W oplu podejrzanego mężczyźni znaleźli jego dowód osobisty.
Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, następnego dnia
usłyszał zarzuty. Przyznał się do
usiłowania kradzieży oraz innych przestępstw, których dopuścił się na terenie Warszawy.
Prokurator zastosował wobec
niego środek zapobiegawczy w
postaci policyjnego dozoru. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

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

Marihuana w witaminach
Ursynowscy policjanci zatrzymali 34-latka podejrzanego o posiadanie kilkunastu porcji marihuany. Mężczyzna
wpadł, ponieważ pokłócił się z
żoną, która wezwała policjantów. W trakcie czynności mundurowi wyczuli zapach nielegalnej rośliny.
Około godziny 20:00 mundurowi pojechali na jedno z osiedli
na Ursynowie. Drzwi otworzyła
im 28-latka skarżąca się na zachowanie partnera. Kobieta wyjaśniła, że nie używał on wobec
niej przemocy, tylko agresji słownej wyzywając ją obelżywymi
słowami. Podczas interwencji
obecne były również córki zwaśnionej pary, które potwierdziły,
że rodzice czasami się kłócą. Policjanci udokumentowali to, co
przekazała im zgłaszająca i pouczyli o możliwości złożenia zawiadomienia o znęcaniu się psychicznym przez partnera.
W trakcie interwencji wyczuli zapach charakterystyczny dla
marihuany dochodzący z łazienki. Zapytali się 34-latka czy w
mieszkaniu są nielegalne substancje. Mężczyzna zaprzeczał.
W kieszeni jego spodni mundurowi znaleźli pudełko z nielegalnym suszem. Kilka kolejnych
porcji mężczyzna trzymał w
opakowaniu po musujących witaminach w kuchennej szafce.
Podejrzany przyznał się, że
całość należy do niego, a narkotyki posiada na własny użytek.
Mężczyzna został zatrzymany,
następnego dnia usłyszał zarzuty, za które może zostać skazany na 3 lata więzienia.

701 75 00

Wilanów zaprasza!
Park otaczający pałac wilanowski jest otwarty dla publiczności i zaprasza od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9.30–21.00 (ostatnie wejście o 20.00). Organizowane są również kameralne spacery parkowe dla grup.
Do zwiedzania są m. in.: dziedziniec, ogród północny, ogród barokowy, ogród różany parki krajobrazowe, ogród przy oranżerii, rezerwat Morysin. Strefa biletowana zaczyna się na dziedzińcu pałacu. Przedpole i park Morysiński są także dostępne – nie obowiązują tam bilety wstępu. Pałac jest zamknięty do odwołania.
Na terenie parku obowiązują zalecenia Głównego Inspektora
Sanitarnego. Konieczne jest zachowanie co najmniej 2 m dystansu lub zakrywaniu nosa i ust. Pamiętajmy, że w czasie pandemii
wszyscy musimy być bardzo uważni, dbać o bezpieczeństwo i zdrowie – swoje i innych osób. Historyczne ogrody i park są przedłużeniem salonów pałacu, a to nakłada na nas szczególne zobowiązanie przestrzegania dobrych obyczajów.
Liczba osób obecnych w parku będzie limitowana na podstawie
zaleceń inspektoratu sanitarnego. W parku, podobnie jak w innych miejscach publicznych, oczekuje się od gości spokoju i zrozumienia dla ograniczeń, które wynikają z potrzeby zapewnienia
bezpieczeństwa zarówno odwiedzającym, jak i pracownikom muzeum. Należy stosować się do zaleceń straży pałacowej i personelu obsługi monitorujących cały teren w otoczeniu pałacu.
Zachęca się do kupowania biletów wstępu online: http://bilety.wilanow-palac.pl/ Bilety można kupić także w automacie biletowym umieszczonym niedaleko kasy na przedpolu pałacu.
Istnieje możliwość nabycia w kasie muzeum karnetu kwartalnego w korzystnej cenie (60 zł – cena regularna, 35 zł – karnet ulgowy).
Spacery uatrakcyjnią przewodniki po ogrodach i rezerwacie Morysin, prezentujące tematyczne ścieżki zwiedzania. Można je bezpłatnie pobrać w formacie PDF. Warto też zaopatrzyć się w miniprzewodnik kulinarno-ogrodowy „Smaki królewskich ogrodów”, napisany przez naszych gości biorących udział w projekcie „Goście gościom”, inspirujący do poszukiwania nowych smaków na bazie
dawnych tradycji. W Oficynie Kuchennej przy dziedzińcu uruchomiona została tymczasowa księgarnia.
Mirosław Miroński

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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