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Jak długo musi trwać maskarada?

Ż

arty na bok! Koronawirus
był, jest i jeszcze długo będzie. Dzienna liczba zachorowań w Polsce wciąż się nie
zmniejsza i każdego ranka dowiadujemy się o kolejnych kilkuset
przypadkach. Najwyższe środki
ostrożności wciąż powinny być stosowane. Jeśli ktoś nie wierzy medycznym specjalistom, może poprosić o radę słynnego podróżnika Jacka Pałkiewicza, który z niejednego pieca chleb jadał. Przewłóczył się przez najbardziej niebezpieczne dżungle, przez pustynię
Sahara, przez biegun zimna, samotnie przepłynął szalupą Atlantyk blisko 50 lat wcześniej niż kajakiem dokonał podobnego wyczynu Aleksander Doba. W trakcie
licznych, bardzo niebezpiecznych
podróży zdążył Pałkiewicz złapać
malarię. A gdy był jeszcze w apogeum swoich podróżniczych wyczynów, postanowił nauczyć się
sztuki przetrwania (survivalu). I to
nie tylko tam, gdzie dzikie zwierzęta, gdzie trzęsienia ziemi, gdzie
sztormy, gdzie ludożercy, ale i w
wielkim mieście, które też można
uznać za swoistą dżunglę, a już na
pewno za wylęgarnię chorób.
o i ten doświadczony obieżyświat – od samego początku epidemii koronawirusa – nie próbuje się włóczyć nawet po Warszawie, tylko siedzi cięgiem w swoim żoliborskim lokum
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wraz z małżonką, wychodząc tylko raz na kilka dni do pobliskiego
sklepu. Jacek i Linda, którzy pół
życia spędzili we Włoszech i doskonale wiedzą, jak liczne grono ich
znajomych wpędził do grobu koronawirus, potrafią ocenić, jak niebezpieczna jest ta zaraza dla osób
w starszym wieku. A przecież atakuje też coraz młodszych...
owołuję się na opinię Pałkiewicza i sam staram się w
miarę zachowywać ostrożność, utrzymywać dystans społeczny i nosić maseczkę tam, gdzie jest
to naprawdę potrzebne. Oczywiście, wielu mądrali powie, że życie
codzienne to nie jest bal maskowy
i nie ma się co wygłupiać. Bogiem
a prawdą jednakże – lepiej dmuchać nawet na zimne. W skali światowej – uwzględniając liczbę zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców –
największa zachorowalność występuje w USA (1200), Brazylii
(1000), Szwecji (800), Hiszpanii
(600) i we Włoszech (400). W skali regionalnej najbardziej są dotknięte koronawirusem południe
i zachód Stanów Zjednoczonych,
blisko 60 procent kontynentu Ameryki Płd, Półwysep Arabski i cała
Eurazja.
Niemczech planuje się
obowiązkowe badanie
pod kątem Covid-19
każdego pasażera powracającego samolotem z zagranicy. Wszędzie widać bowiem przejawy lekceważenia wirusa, zwłaszcza
przez ludzi młodych, którzy nawet nie chcą słyszeć o noszeniu
maseczek i utrzymywaniu dystansu społecznego. Nasz dziennikarz
Bogusław Lasocki dokumentuje
takie zachowania młodzieży warszawskiej nad Wisłą. Podobnie jest
jednak we wszystkich innych krajach Europy.
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wyimaginowana wspólnota zapewni nam rekordowej wielkości
fundusze na wsparcie gospodarki
nadwerężonej pandemią. Nie
wiem więc, kiedy nasi przedstawiciele władzy mówią coś serio, a
kiedy po prostu żartują albo
wprost kpią z czegoś, co jest dla
Polski sprawą kluczową.
dy Andrzej Duda wypowiadał publicznie tak skandaliczną opinię, zdążył jeszcze dodać, że dopiero kiedy nasze
sprawy zostaną rozwiązane, będziemy się zajmować sprawami
europejskimi – „a na razie niech
nas zostawią w spokoju i pozwolą
nam naprawić Polskę, bo to jest
najważniejsze” – podkreślił. No cóż,
teraz to już nasi przedstawiciele
władzy nie narzekają, widząc, że
solidarność europejska to nie jest
jakowaś mrzonka i że nie chodzi tu
bynajmniej o wyimaginowaną
wspólnotę, lecz o rzeczywisty związek państw, które potrafią wspólnie
zapobiegać kryzysowi.
am nadzieję, że wobec
niebezpieczeństwa, jakim
jest epidemia, nie będzie
już w Polsce jakichkolwiek rozgrywek politycznych, tylko wspólny
wysiłek, żeby przeciwstawić się złu.
O ile prezydent Trump – pewnie
słusznie – przypisuje cała winę za
rozprzestrzenienie zarazy Chińczykom, o tyle prezydent Duda
zdradził niedawno w rozmowie telefonicznej z żartownisiami rosyjskimi, że nam to nanieśli koronawirusa Ukraińcy. Nie wiem, skąd
akurat zaczerpnął taką wiedzę. Lepiej chyba byłoby, gdyby w celu wyrobienia sobie właściwych poglądów sięgnął do w pełni wiarygodnych źródeł.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
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ośnie liczba infekcji w Japonii, a w Chinach pojawiają
się wciąż kolejne ogniska zarazy i musiano np. odciąć tam od
świata 3,5-milionowe miasto Urumqi, które zostało już określone
mianem nowego Wuhan. W Kolumbii na terenach prowincjonalnych do nieszczęścia wynikającego
z epidemii dochodzi terroryzm wykorzystujących sytuacje uzbrojonych grup. W USA prezydent Donald Trump – z całą bezceremonialnością – kazał się wynosić
wszystkim zagranicznym studentom, którzy z powodu koronawirusa mieliby kontynuować jesienią

naukę tylko online. Muszą zatem
wracać w rodzinne pielesze nawet
sportowi stypendyści uniwersytetu
Harvarda. W sumie ta grupa wypędzanych obejmuje milion osób.
W tym niemało Polaków.
łusznym akurat żądaniem
Trumpa jest obowiązkowe
noszenie maseczek przez
Amerykanów. Jego zdaniem, ich
zakładanie na twarz będzie nawet wyrazem patriotyzmu. Poprzednio uważał to za bezsens i
zawracanie głowy...Dopiero 11
lipca sam pojawił się w maseczce, podkreślając jak taka ochrona
jest potrzebna. No cóż, tylko w
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ostatnich dwóch tygodniach zaraziło się koronawirusem blisko
100 tysięcy obywateli USA. Najbardziej zagrożone są Floryda,
Georgia, Teksas, Arizona i Kalifornia.
zielnie broni się przed epidemią, a właściwie pandemią Unia Europejska, którą tak lekceważąco nasz prezydent Andrzej Duda nazwał całkiem niedawno „wyimaginowaną wspólnotą, z której dla nas niewiele wynika”. Teraz okazuje się,
że – jak zameldował w Sejmie po
powrocie ze szczytu w Brukseli
premier Mateusz Morawiecki – ta
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Zmiany na ul. Przyczółkowej

Od piątku, 24 lipca, ok. godz. 22.00 wykonawca Południowej Obwodnicy Warszawy układać będzie ostatnią warstwę nawierzchni na wybudowanych jezdniach ul. Przyczółkowej przy węźle Południowej Obwodnicy Warszawy.
Podczas pierwszego etapu, od 24 lipca do 27 lipca do godz. 5.00
zamknięta będzie zachodnia jezdnia ul. Przyczółkowej (w kierunku Konstancina-Jeziorny) od ul. Branickiego do Marcepanowej.
Ruch w obydwu kierunkach odbywał się będzie po jezdni wschodniej, po jednym pasie w każdym kierunku. Kierowcy jadący w kierunku Konstancina na skrzyżowaniu ul. Branickiego i Vogla będą
musieli zmienić jezdnię, a na swój tor wrócą na wysokości ul. Marcepanowej.
Nie będzie również możliwości skrętu w lewo w ul. Uprawną i Europejską. Kierowcy chcący pojechać w te ulice będą musieli pojechać
prosto i zawrócić na istniejącej zawrotce za ul. Pałacową.

Wakacyjna zbiórka krwi

W sobotę, 25 lipca, w godz. 9.00-14.00 na parkingu
przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbędzie się kolejna
akcja poboru krwi, zorganizowana we współpracy z
Klubem HDK – Krewki Ursynów. Zachowane zostaną
wszystkie zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.
Ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie dołoży wszelkich starań, aby oddanie krwi w czasie
pandemii było bezpieczne. Ważne jest, aby w tym szczególnym
czasie stosować się do wszystkich zaleceń.
Prosimy nie przychodzić: z osobami towarzyszącymi, z objawami infekcji, w przypadku kontaktu z osobami, u których potwierdzono zarażenie.
Ze względu na stan pandemii wstrzymane zostają działania dodatkowe (zbiórka plastikowych nakrętek, zapisy do bazy potencjalnych dawców szpiku, koncerty towarzyszące).

Wakacyjna modernizacja
placówek oświatowych
Urząd Dzielnicy Ursynów stara się, aby dzieci z trzech ursynowskich szkół podstawowych – po pandemicznej i wakacyjnej
przerwie – powitały nowy rok szkolny w zmodernizowanych
placówkach. Prace remontowe prowadzone są m. in. w: Szkole Podstawowej nr 81 , Szkole Podstawowej nr 322 im. Jana
Brzechwy oraz Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330.

Rusza program
„Ogrody społecznościowe
na Ursynowie”
Urząd Dzielnicy Usynów ogłasza wcześniej zapowiadany
program „Ogrody społecznościowe na Ursynowie”. Zależy nam
na tworzeniu miejsc, w których zacieśniają się więzy społeczne, ale chcemy także wspierać rozwijanie terenów zielonych w
dzielnicy – informują ursynowscy urzędnicy.
Takie ogrody tworzyć mogą nieformalne grupy, ale także
stowarzyszenia i instytucje. Podobnie jak różni są ich założyciele, tak odmienny może być ich charakter. Zachęcamy do składania wniosków. W Warszawie istnieje już 20 takich ogrodów.
Ideę ogrodów społecznościowych Urząd zaczął realizować na
początku tego roku. Pod koniec lutego odbyło się spotkanie, w
którym uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Tematem przewodnim
było właśnie ogrodnictwo miejskie. Więcej informacji na
www.ursynow.pl.

Dodatkowe środki na infrastrukturę sportową
Ursynów otrzymał dodatkowe 100 tys. zł na budowę skateparku i pumptracka w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”. W sumie 7
warszawskich dzielnic
otrzymało prawie 700 tys.
złotych.
Oprócz Ursynowa wsparcie
otrzymało także 6 dzielnic:
Białołęka, Mokotów, Praga-Północ, Targówek, Wola oraz
Żoliborz. W ramach prac zmodernizowane i wyremontowane zostaną m.in. boiska, tor
wrotkowo-rolkowy oraz nawierzchnia hali sportowej i
pływalnia.
– Modernizacja warszawskich
obiektów sportowych i propagowanie aktywności fizycznej
wśród mieszkańców to zadania,
które dla m. st. Warszawy są
priorytetowe. Wsparcie modernizacji warszawskich obiektów
sportowych przez samorząd Mazowsza to efekt dobrej współpracy i wspólnej troski o jak najszersze propagowanie aktywności dzieci i młodzieży – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m. st. Warszawy.
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Z Tomaszem Sieradzem, ursynowskim radnym (Platforma Obywatelska) o wyborach

Kapitał, którego nie wolno zmarnować
PASSA: Jak pan, jako szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Dzielnicy Ursynów, ocenia niedawne wybory
na prezydenta Polski?
TOMASZ SIERADZ: Ocena
jest dla mnie niełatwa, ponieważ w wyborach startował z ramienia Koalicji Obywatelskiej
Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący PO, a jednocześnie
prezydent Warszawy i na dodatek sąsiad z Ursynowa, ponadto
osoba, którą znam i szanuję. W
drugiej turze wyborów rywalizował on już tylko z pełniącym
od 2015 r. funkcję głowy państwa Andrzejem Dudą, mającym potężne wsparcie rządowe
z osobistym niespotykanym dotąd udziałem premiera i zdecydowanie faworyzowanym przez
TVP, która bynajmniej nie pozostawała na neutralnej pozycji
medium publicznego. Nadto
mieliśmy w niespotykanej
wcześniej skali polityczne zaangażowanie ze strony Kościoła. Rozgłośnie katolickie wyraźnie przekroczyły cienką granicę
przyzwoitości, otwarcie preferując kandydaturę Andrzeja Dudy. Z wielu stron pod adresem
Trzaskowskiego płynął bezpardonowy atak czy wręcz hejt.
Część naszych kolegów i koleżanek roznoszących ulotki wyborcze spotykała się z otwartą agresją. A jakby tego było jeszcze za
mało, to trzeba pamiętać, że w
przeciwieństwie do głównych
konkurentów w wyborach –
Trzaskowskiemu przyszło wystartować w nich o wiele później, gdy pierwszy ich termin –
10 maja – został anulowany i
nasz sąsiad zastąpił wtedy kandydującą najpierw z ramienia
Koalicji Obywatelskiej Małgo-

rzatę Kidawę-Błońską. Miał tylko kilka dni na zebranie wymaganej liczby 100 tysięcy obywatelskich podpisów. Zebrał ich w
tak krótkim czasie ponad półtora miliona, co od razu było

sygnałem wielkiego, spontanicznego poparcia. Uczestniczyłem w tej zbiórce osobiście i muszę powiedzieć, że nigdy wcześniej nie spotkałem się przy
zbieraniu podpisów z tak wielką aktywnością i przejawami
sympatii ze strony mieszkańców. To było niesamowite i bardzo budujące.
I Rafał Trzaskowski, i Andrzej
Duda dostali w drugiej turze po
więcej niż 10 mln głosów. Okazało się jednak, że prezydent

Warszawy przegrał z dotychczasowym prezydentem Polski o
nieco ponad 400 tysięcy wskazań ze strony obywateli...
Ponieważ zachował się po
dżentelmeńsku i oznajmił, że

uznaje ostateczny wynik wyborów, pozostaje nam to tylko zaakceptować. Ze względów czysto formalnych jednakże sztab
Trzaskowskiego zgłosił protest
do Państwowej Komisji Wyborczej, wskazując na liczne naruszenia wyborczego regulaminu,
a przede wszystkim na niedopuszczenie olbrzymiej, być może decydującej liczby głosów
obywateli RP za granicą. Trudno
zresztą uznać, że wybory były
równe przy tak wielkim zaangażowaniu mediów publicznych i

rządu po stronie jednego kan- można było jeszcze zrobić, żeby
dydata – urzędującego Prezy- Rafał Trzaskowski okazał się
denta Andrzeja Dudy.
zwycięzcą. Na niedopuszczenie wielu głosów Polonii nie moPozostawał pan w ogniu de- gliśmy jednak nic poradzić. Poza
cydującej batalii wyborczej. Jak tym trudno mi powiedzieć, czy
praca komisji wyborczych w całym kraju była tak rzetelna jak
komisji ursynowskich. Nie wszędzie pojawili się mężowie zaufania, dający gwarancję prawidłowości głosowania.

to wyglądało z pana punktu widzenia?
Byłem mężem zaufania w ursynowskiej komisji przy ul. Wilczy Dół. I akurat tam mieliśmy
największą frekwencję głosujących, wynoszącą ponad 94 procent przy prawie 83-procentowej frekwencji w skali dzielnicy
Ursynów. Zatem Rzeczpospolita
Ursynowska nie zawiodła. Gdyby taka frekwencja była w całej
Warszawie, ostateczny wynik
wyborów mógłby być inny.
Wciąż toczy się dyskusja, co

dochód narodowy – czyli prywatni przedsiębiorcy. Ich po
prostu dobija coraz większa biurokracja.
Krytykująca rząd Platforma
Obywatelska powinna jednak
uderzyć się też we własne piersi. Gdy stery władzy pozostawały jeszcze w waszym ręku,
mocno zaniedbaliście pokolenie 60 plus, za co płacicie do
dziś słoną cenę...
Co prawda, to prawda. To były nasze błędy i zaniechania.
Tymczasem PiS umiało trafić nie
tylko do starszego pokolenia, ale
też do wyborców z mniejszych
ośrodków i osób słabiej wykształconych czy gorzej sytuowanych.
Nic dziwnego więc, że akcja 500
plus i powrót do poprzedniego
progu emerytalnego zrobiły
swoje. A do tego doszły różne
zachęty wyborcze w postaci np.
trzynastej emerytury. To wszystko odniosło skutek.

Wierzy pan, że ewentualne
zwycięstwo Trzaskowskiego zostałoby przyjęte przez ugrupowania dzierżące dziś władzę w
Polsce bez jakichkolwiek zastrzeżeń, z pełnym poszanowaniem
zasad demokracji?
Szczerze mówiąc, spodziewałbym się raczej, że przy wyniku
korzystnym dla naszego kandydata rządzący wróciliby raczej
do znanej z czasów PRL zasady,
iż władzy raz zdobytej nigdy nie
oddamy. Nawet najmniejsze nieprawidłowości proceduralne wystarczyłyby do unieważnienia
Jak zatem widzi pan przywyborów. Znaleziono by jakieś szłość własnego ugrupowania i
kruczki prawne, by postawić na stronnictw sojuszniczych?
swoim.
Potencjału 10 milionów Polaków, którzy głosowali na naMimo wszystko opozycja jest szego kandydata w wyborach
dziś w o wiele wygodniejszej sy- prezydenckich, nie wolno nam
tuacji niż ugrupowania rządo- zmarnować. Dlatego Rafał Trzawe, które muszą zmagać się z skowski zapowiedział w Gdyni
kryzysem spowodowanym epi- utworzenie Ruchu Obywateldemią koronawirusa...
skiego, który ma patrzeć stronie
Kokietując społeczeństwo, rządowej na ręce. Co więcej ma
rząd odkręcił kranik ze strumie- być inicjatorem zmian, inicjaniem środków finansowych z tyw obywatelskich w tych obtzw. funduszu covidowego. szarach, o których rządzący zaTymczasem dobrze wiemy, że pominają. Od nas samych zalekasa jest pusta i żeby tę lukę ży już, co zrobimy, żeby ten spouzupełnić teraz trzeba będzie łeczny kapitał nie został zmarmaksymalnie łupić podatników. nowany.
Rozmawiał
W najgorszym położeniu są staM a c i e j P e t r u c z e n ko
wiani ci, którzy wypracowują

Zdaniem radnej

Yes! Yes! Yes!... Oh, No!
Yes! Yes! Yes! – chciało mi się zakrzyknąć w ślad za “klasykiem” w
dniu ogłaszania wyników wyborów
prezydenckich przez Państwową Komisję Wyborczą.
Yes! – bo wreszcie skończyła się ta wyniszczająca i momentami żenująca kampania wyborcza. To była najdziwniejsze kampania w mojej niemal dwudziestoletniej
działalności społeczno-politycznej. Wydłużona do granic wytrzymałości kandydatów
i wyborców, tylko dlatego że kandydatka
Platformy Obywatelskiej nie miała szans na
wygraną. Nie mam wątpliwości, że blokowanie przez opozycję przyjęcia ustawy o głosowaniu korespondencyjnym niewiele miało
wspólnego z troską o zdrowie obywateli.
Świadczy o tym chociażby to, jak szybko
odsunięto kwestię pandemii na drugi plan,
gdy w grze znalazł się już „właściwy” kandydat. Ale właśnie ta pierwsza faza kampanii
(przed zmianą terminu wyborów i kandydata) była zupełnie inna od wszystkich do-

tychczasowych akcji wyborczych. Niedostępność standardowych form docierania
do wyborców wymuszała na kandydatach
szukanie nowych rozwiązań. W mojej ocenie jednak – nie dość skuteczne.
Yes! – bo frekwencja wyborcza na Ursynowie jak zwykle napawa dumą. Oczywiście,
że wolałabym, aby to Andrzej Duda był beneficjentem tej frekwencji w dzielnicy. Jestem jednak realistką i rozumiem, że zarówno wizerunek Rafała Trzaskowskiego – lepiej
odpowiadający preferencjom wyborcy wielkomiejskiego, jak i takie okoliczności, jak
ta, że kandydat PO jest ursynowianinem, a
Andrzej Duda krakusem – nie sprzyjały uzyskaniu korzystniejszego wyniku na Ursynowie przez urzędującego Prezydenta.
I wreszcie: YES! – bo w ogóle wygrał jednak Andrzej Duda. Jestem z tego dumna! I
jestem pełna podziwu dla Pana Prezydenta
i jego sztabu wyborczego. Kandydat Zjednoczonej Prawicy w pełni zasłużył na tę wygraną. Żaden inny kandydat nie musiał prowadzić kampanii tak długo i tak intensywnie.
W tym kontekście jeszcze bardziej wyrazista
staje się porażka Rafała Trzaskowskiego.
Pomimo tzw. “efektu świeżości”, związanego z wejściem włodarza Warszawy do rozgrywki w jej końcowej fazie, pomimo mobilizującej wyborców akcji zbierania podpisów, pomimo poparcia środowisk lewicowych i większości pretendentów do Pałacu
Prezydenckiego, którzy zakończyli swój wyścig w pierwszej turze..., Rafał Trzaskowski
nie zdołał pokonać urzędującego Prezydenta. Odnoszę wrażenie, że Platforma Obywatelska zupełnie nie wyciąga wniosków
ze swoich kolejnych porażek. Bycie tylko
“antyPiSem” to stanowczo za mało, aby
przekonać do siebie większość. Ani sam kandydat na Prezydenta RP, ani jego macierzy-

sta partia, ani – szerzej – Koalicja Obywatelska, nie mają do zaoferowania Polakom nic,
poza zaspokojeniem politycznych ambicji
swoich działaczy.
Program wyborczy PO można byłoby
zgłosić do audycji „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie”. Jakby tego było mało, Platforma Obywatelska jest w swoim wizerunku zupełnie niespójna i niewiarygodna. Jednego dnia ich najlepszą kandydatką na Prezydenta Rzeczypospolitej jest Małgorzata
Kidawa-Błońska, a następnego już Rafał
Trzaskowski. Najpierw kierują swój przekaz do wyborców wielkomiejskich, aby za
chwilę zwracać się o poparcie do mieszkańców mniejszych miast i wsi, zwykle głosujących na PSL. Z “postępowców”, wspierających środowisko LGBT, szybko przepoczwarzają się w konserwatystów uznających zasadność racji narodowców. Dziwię się, że od
“puszczania oka” zarówno do skrajnej lewicy, jak i do skrajnej prawicy, Rafał Trzaskowski nie dostał zeza rozbieżnego.
Do tych wszystkich “Yes” muszę dodać
jedno “Oh NO!”: Oh No! Rafał Trzaskowski
przegrał wybory! To jest bardzo zła informacja dla Warszawy. Prezydentem tego dumnego miasta nadal będzie człowiek, który
traktuje to stanowisko jako przystanek w
karierze politycznej i zupełnie nie poczuwa
się do roli gospodarza. W poczynaniach
obecnych władz stolicy trudno dostrzec jakąkolwiek wizję, a chaotyczne decyzje „pod
publiczkę” zupełnie nie kwalifikują się do
uznania za element zarządzania miastem.
Warszawa zasługuje na więcej! Wierzę, że
przed następnymi wyborami samorządowymi, dostrzegą to również ursynowianie.
Katarzyna Polak
Radna Dzielnicy Ursynów
(Prawo i Sprawiedliwość)
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Park Dolinka Służewska w remoncie

Mieszkańcy obawiają się hałasu
ul. Nowoursynowskiej. Zakres
prac obejmuje budowę placu
zabaw na nawierzchniach naturalnych (trawa, piasek), montaż hamaków oraz nasadzenie
drzew, krzewów i bylin. Zagospodarowane zostanie 2.345 m
kwadratowych terenu u zbiegu
Nowoursynowskiej i Elsnera,
stanowiącego wejście do Parku
Dolinka Służewska. Łącznie na
powierzchni ok. 11 500 m kw.
planowane jest wykonanie składającego się z trzech części placu zabaw nad stawami przy. ul.
J.S. Bacha na zachód od Al.
Harcerzy Rzeczpospolitej.
Nie wszyscy są jednak zadoHamaki i plac
woleni z przebudowy. Do nazabaw
szej redakcji napisała Pani KataObecnie trwają prace przy rzyna. Zwróciła uwagę, że w
budowie placu wejściowego z konsultacjach społecznych
funkcją wypoczynku w rejonie mieszkańcy jednoznacznie opo-

Znajdujący się tuż przy
ulicy Dolinka Służewska
park przechodzi rewitalizację. Pojawi się nowa infrastruktura. Park Dolinka Służewska to oaza zieleni tuż przy zatłoczonej
drodze.
Nizinne położenie i woda ze
stawów powodują, że panuje tutaj specyficzny, mokry mikroklimat. Korzystają z niego mieszkańcy, szczególnie w upalne dni.
Park obecnie przechodzi zmiany, które mogą jednak zwiększyć antropopresję na ten zielony teren.

wiedzieli się za niewprowadzaniem elementów infrastruktury,
która mogłaby generować hałas. Z pewnością takim miejscem będą place zabaw. Z drugiej strony hamaki powstają w
ramach Budżetu Obywatelskiego, więc zadecydowali o ich powstaniu sami mieszkańcy. Z
pewnością dobrą wiadomością
dla obu stron będzie fakt, iż powstałe ścieżki będą miały nawierzchnię mineralną, a więc
jak najmniej ingerującą w ekosystem parku.

Zielony park
przy miejskich korkach
Park o powierzchni ponad 20
hektarów powstał dopiero na
przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Tereny, gdzie obecnie przebiega Potok Służewiecki, znane są jednak z wcześniejszych
zapisów. W miejscu obecnego
zieleńca istniała bowiem dawna
wieś Służew, zachowała się nawet część zabudowań jednego z
gospodarstw przy ulicy Tarniny. Dopiero jednak skanalizowanie dawnej rzeki Sadurki
spowodowało, iż można było
utworzyć tereny zielone przy
nowo budowanym osiedlu Służew nad Dolinką.
Projektantem terenów zielonych był profesor Longin Majdecki. Postawiono na znaczną
liczbę stawów, które nie tylko
pełnią formę krajobrazową, ale
również i retencyjną. Wokół powstały ścieżki, przy których wykorzystuje się częściowo istniejący drzewostan. Miejsce jest licznie odwiedzane całą dobę, szczególnie podczas upałów, gdy w

dolince potoku panuje przyjemny chłód i wilgoć.
Pomimo sztucznego pochodzenia parku obecnie jest on
ostoją dzikiej przyrody. Unikatowego charakteru dodają mu
dziko rosnące krzewy, trawy i
zioła, a także liczne oczka wodne, po których pływają ptaki.
Znajdziemy tu wiele gatunków
roślin nadwodnych, gniazda
ptactwa wodnego oraz nawet
małe ssaki – jak wiewiórka, nornica, kuna czy lis. Żyją tu również niezwykle rzadkie: ropucha mazowiecka i świerszcz
wielki. Służew to także dawne
tereny sadownicze. Wciąż licznie występują tu więc drzewa
owocowe, np. śliwa, zwłaszcza
mirabelka. Charakterystyczne
są również skupiny jabłoni
drobnoowocowej. Dominuje

jednak lipa, wierzba i topole,
co jest dość problematyczne. Po
gwałtownych wichurach w parku jest dużo zrzuconych gałęzi, często o rozmiarach zagrażających ludzkiemu życiu i zdrowiu. W parku znajdziemy też
takie dendrologiczne ciekawostki, jak klon tatarski (odmiana ginnala).
Jeżeli chodzi o infrastrukturę, to na miejscu znajdują się:
park dla psów, mała architektura i ścieżki wykorzystywane
przez rowerzystów, biegaczy i
spacerowiczów. Na miejscu – w
będącym przedłużeniem terenów zielonych parku im. inż. P.
Pawlukiewicza – działa też nowoczesny Służewski Dom Kultury, zaś obok znajdują się boiska do sportów zespołowych.
Piotr Celej
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ZUS: dodatek
solidarnościowy
na 110 mln zł
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już 110 mln zł w ramach dodatku solidarnościowego. Świadczenie to wypłacane jest w bardzo dużym tempie - informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes
ZUS. „Staramy się, aby świadczenie było
wypłacane jak najszybciej” – podkreśla.

otrzymania dodatku solidarnościowego jest też
podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu
umowy o pracę przez łączny okres co najmniej
60 dni w 2020 roku.
Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie, a jego wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia. Można go otrzymać najwcze-

Z danych przekazanych w poniedziałek przez
ZUS wynika, że do tej pory wpłynęło prawie 89
tys. wniosków w tej sprawie. Zakład wypłacił dodatki solidarnościowe dla prawie 85 tys. wnioskodawców.
„Dodatek solidarnościowy w tym trudnym czasie epidemii, jest wypłacany w ekspresowym tempie. Robimy wszystko, aby pomoc trafiła do szerokiej rzeszy świadczeniobiorców. Wypłatę tego
szczególnego świadczenia traktujemy priorytetowo. Z naszych danych wynika, że najczęściej o
środki wnioskują kobiety – 59 procent. Jeśli chodzi o podział wiekowy to najwięcej wniosków
składają osoby młode” – wskazuje prof. Gertruda
Uścińska.
O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby,
z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o
pracę na czas określony wygasła. Warunkiem

śniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.
Świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy.
Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza
zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych
oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie
kwalifikacji.
Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłaca się składkę emerytalną i rentową, a
także składkę zdrowotną. Płatnikiem składek na
te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty
dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie
pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane
z budżetu państwa.
O świadczenie można wnioskować wyłącznie
drogą elektroniczną, czyli na Platformie Usług
Elektronicznych ZUS (PUE). Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS.

Taksówki dla osób z niepełnosprawnościami

W ramach pilotażowej akcji miasto podpisało umowę na przewóz taksówkowy dla osób z niepełnosprawnościami, które nie
muszą korzystać ze specjalistycznego transportu.
Zryczałtowana opłata wyniesie 15 zł za przejazd
taksówką w jedną stronę
do 30 km na terenie Warszawy i do 20 km poza
granicami miasta.
W tym roku zaplanowano ponad 29 tys. kursów na przewóz
osób z niepełnosprawnościami.
W ramach uzupełnienia transportu specjalistycznego i po podpisaniu umowy na przejazdy taksówkami, miasto zapewni możliwość skorzystania z dodatkowego
przewozu niespecjalistycznego.
Mieszkańcy Warszawy będą
mogli skorzystać z usługi jeszcze w lipcu – przewóz taksówkowy będzie realizowała firma WAWA Taxi Sp. z o.o. Wartość umowy obowiązującej do grudnia br.
wyniesie blisko 1 mln zł. Do obsługi przewozu osób z niepełnosprawnościami firma udostępni
odrębny numer telefonu.
Z przejazdów taksówkami będą mogli skorzystać mieszkańcy Warszawy z niepełnosprawnościami:
- posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności rucho-

wej, intelektualnej w stopniu
znacznym lub umiarkowanym;
- posiadający ważne orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy
inwalidzkiej oraz osoby posiadające orzeczenie o niezdolności
do pracy i samodzielnej egzystencji wydane na podstawie
ustawy o emeryturach i rentach.
Kursy będą realizowane w
godz. 6.00 – 23.00 w dni powszednie oraz w niedziele i
święta z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zryczałtowana opłata za kurs wyniesie 15 zł za przejazd w jedną
stronę maksymalnie do 30 km
na terenie Warszawy oraz do
20 km od granic miasta – pokrywamy pozostałą kwotę za
przejechane kilometry. W przypadku kursu powyżej 30 km na
terenie miasta oraz 20 km od
jego granic, za każdy kolejny

przejechany kilometr opłatę poniesie osoba korzystająca z
przejazdu - wg stawek taryfowych operatora.
Dotychczasowe analizy miasta wskazują, że większość kursów realizowanych przez osoby
z niepełnosprawnościami nie
przekracza 20 km na terenie
Warszawy. Korzystający z przejazdu może podróżować z osobą
towarzyszącą bez ponoszenia
dodatkowych opłat.
Warszawa od 1993 roku zapewnia specjalistyczne usługi
transportowe dla osób z niepełnosprawnościami, które mogą
podróżować samodzielnie, z
opiekunem lub psem przewodnikiem. Przewóz mieszkańców
odbywa się w systemie „od drzwi
- do drzwi”, czyli zapewniana
jest pomoc w wydostaniu się ze
zgłoszonego miejsca, dojazd i
pomoc w dotarciu do miejsca
docelowego.Usługa transportu
specjalistycznego jest dostępna
na terenie Warszawy oraz - w
przypadku przewożenia na leczenie lub rehabilitację - do 20
km od granic miasta.
Szczegóły jak zamówić transport specjalistyczny dla osób z
niepełnosprawnościami są dostępne na stronie warszawa19115.pl/-/uslugi-przewozowe-dla-osob-niepelnosprawnych.
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Warszawskie oświetlenie w nowej oprawie
Kilkadziesiąt tysięcy ledowych opraw oświetleniowych rozświetli warszawskie ulice. Zarząd Dróg
Miejskich ogłosił przetarg
na kompleksową wymianę wszystkich kilkudziesięciu tysięcy opraw na
podległych mu drogach.
Nowoczesny i drobiazgowo zaplanowany program
stanowi jedno z największych takich przedsięwzięć
w Europie.
Do końca 2022 r. na wszystkich głównych ulicach Warszawy będzie nowe oświetlenie
LED. Będzie jaśniej i bezpieczniej, a koszty energii elektrycznej znacznie się zmniejszą. Nowoczesne latarnie będą także o
wiele bardziej przyjazne dla środowiska.

Oprawy dla Warszawy
Przed rozpoczęciem montażu, wykonawca prac zaprojektuje nowy model opraw specjalnie dla Warszawy, według szczegółowych wytycznych. Mają być
przystosowane do nowoczesnego systemu zarządzania oświetleniem, tj. będą wyposażone w
gniazda umożliwiające w przyszłości montaż zdalnych sterowników oświetlenia. Dzięki temu
będziemy mogli np. otrzymywać
automatyczne powiadomienia
o awarii konkretnej latarni.
Kolejnym założeniem jest
możliwość łatwej wymiany zużytych elementów oprawy. Serwisant będzie mógł otworzyć i zamknąć oprawę bez użycia narzędzi. Również wszystkie połączenia elektryczne wewnątrz
oprawy muszą być wykonane w
ten sposób. Dzięki temu obsługa
serwisowa będzie łatwa i szybka,
a przez to też tania. Konstrukcja
zewnętrzna oprawy (wykonana
ze stopów aluminium) przetrwa
minimum kilkadziesiąt lat, a
komponenty wewnętrzne po

wyeksploatowaniu będą mogły
być wymienione na nowe.
Warszawa zastrzega sobie
prawo do wykorzystania projektu wizualnego nowej oprawy w
kolejnych zamówienia. Dzięki
zakupowi tak dużej liczby nowych opraw oświetleniowych
według jednego wzoru oraz
możliwości zakupu identycznych opraw w przyszłych przetargach zapewnimy standaryzację prawie 90% wszystkich urządzeń, co znacznie zmniejszy
koszty ich obsługi serwisowej
oraz poprawi estetykę ulic.
Dbając o najwyższe standardy
wymagamy, aby nowa oprawa
została przebadana w akredytowanym laboratorium w zakresie wielu parametrów technicznych i finalnie uzyskała międzynarodowy certyfikat poświadczający spełnienie parametrów
jakościowych – ENEC oraz
ENEC+.
Ogłoszony właśnie przetarg
obejmuje zakup prawie 38,5 tysiąca nowych opraw LED. Łącznie będzie ich zaś ponad 43 tysiące – osobne zamówienie obejmie wymianę oświetlenia na ulicach w obszarach zabytkowych
oraz na wysokich masztach na
węzłach drogowych.

Wymiana opraw pozwoli je
znacznie ograniczyć.
– Mniejsze zużycie energii
oznacza także zmniejszenie
emisji szkodliwych substancji.
Wymiana opraw przełoży się
Co na tym zyskamy?
globalnie na ograniczenie emi– Trzykrotnie niższe zużycie sji dwutlenku węgla o 30 tys.
energii elektrycznej – w ciągu ton rocznie, a także zmniejszeroku jest to oszczędność ok. 38 nie ilości emitowanych tlenków

W ramach ogłoszonego postępowania wykonawca będzie
miał obowiązek wdrożyć usługę polegającą na zapewnieniu
systemu zdalnej kontroli funkcjonowania oraz inwentaryzacji
infrastruktury oświetlenia ulicznego m. st. Warszawa. Zarząd
Dróg Miejskich ma w swoim
utrzymaniu prawie 120 tysięcy

parametrów oświetlenia ulicznego dla całego odcinka drogi.
Pozwoli nam to szczegółową i
kompleksową kontrolę parametrów oświetlenia ulicznego.

punktów świetlnych, więc korzystanie z nowoczesnych narzędzi informatycznych pozwoli nam sprawniejsze zarządzanie infrastrukturą oświetlenia
ulicznego, a przede wszystkim
szybkie reagowanie w przypadku awarii.
Dodatkowo wykonawca dostarczy system do matrycowego
pomiaru rozkładu luminancji i
kontroli jakości oświetlenia drogowego. W praktyce jest to urządzenie pozwalające na pomiar

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 ubiegłym roku otrzymaliśmy aż 12
tysięcy zgłoszeń, dotyczących
uszkodzonego oświetlenia.
Koszty konserwacji i napraw na
głównych ulicach Warszawy
przekraczają 4 mln zł rocznie.

Klasa światowa
Modernizacja ponad 43 tysięcy opraw w Warszawie będzie
największym tego typu projektem w Polsce oraz jednym z największych w Europie, w zakresie
opraw w technologii LED. W latach 2017 – 2020 wymieniono
56 tysięcy opraw oświetleniowych w Manchesterze i 12 tysięcy w Londynie. W Santander
w Hiszpanii zakończono niedawno wymianę 23 tysięcy opraw, a
w Wiedniu trwa obecnie wymiana 60 tysięcy opraw. Miasto
Manchester jest naszym partnerem projektu unijnego, a Wiedeń stolicą partnerską.

siarki i azotu oraz pyłów. Dodatkową korzyścią jest możliwość uzyskania tzw. „białych
certyfikatów”. Są one wydawane 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 Towaro-

wej Giełdzie Energii może wynieść kilka milionów złotych.
– Wymiana opraw pozwoli
dostosować parametry oświetlenia tak, aby oświetlało ono drogę w sposób optymalny. Stare
oprawy po 30-40 latach pracy
nie są w stanie zapewnić wystarczającego strumienia światła.
Ich wymiana pozwala poprawić
widoczność na drodze, a co za
tym idzie, także bezpieczeństwo.
– Nowe oprawy pozwolą ograniczyć „zanieczyszczenie światłem”. Oświetlenie będzie ukierunkowane tak, by oświetlać
jezdnię i chodnik. Montaż nowych opraw poprzedzi projekt
fotometryczny,
określający
wszystkie parametry 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 oświetlenia (3000K, zaś na masztach
oświetleniowych – 4000K).

Nie tylko oprawy
Przetarg na dostawę 38,5 tysiąca nowych opraw oświetleniowych LED jest jednym z działań programu modernizacji
oświetlenia ulicznego w naszym
mieście. Obecnie jesteśmy w
trakcie procedury wyboru wykonawców przebudowy 12 ulic
w ramach programu „SOWA –
oświetlenie zewnętrzne” oraz
budowy doświetleń przejść dla
pieszych w kolejnych 250 lokaliRK
zacjach.
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Zachowujcie dystans, noście maseczki

COVID zagraża również młodym

Niedzielne popołudnie
nad Wisłą.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że COVID-19 jakby się u nas ustabilizował. Dla bieżącej oceny sytuacji nie jest przesądzające, czy faktyczna dzienna liczba nowych zachorowań na podstawie komunikatów Ministerstwa Zdrowia wynosi od poniżej 300 do 400, czy
jak oceniają niezależni eksperci i zakaźnicy – pięć albo nawet dziesięć razy więcej. Różnice to konsekwencja nieco innych spojrzeń
ilościowych na infekcję koronawirusem.

Bogusław Lasocki

Dane oficjalne wskazują głównie
liczbę osób hospitalizowanych i z dodatnim wynikiem testu PCR. Natomiast
eksperci niezależni oszacowują nagromadzenie wszystkich infekcji SARSCoV-2, również bezobjawowych lub o
lekkim przebiegu, kojarzonym bardziej
ze zwykłym przeziębieniem niż czymś
poważniejszym i nie ewidencjonowanych przez MZ.

Wypłaszczenie czyli
stan przewlekły
Od dawna słyszymy uspokajające komunikaty ze strony Ministerstwa Zdrowia o “wypłaszczeniu” tendencji wzrostowej zachorowań. To “wypłaszczenie”, patrząc okiem statystyka poprzez
tzw. średnie kroczące, jest jednak pofalowane z wyraźnie widocznymi kilkoma
okresami spadków, kojarzących z ważnymi politycznie datami i ponownie następującą tendencję wzrostową. Pomijając przeróżne, dosyć szaroko rozpowszechnione “teorie spiskowe”, dotyczące jakości oficjalnych danych, spadek
ostrej fali wzrostowej zachorowań jest
wyraźnie widoczny. Czy jest to jednak
powód do optymizmu? Raczej nie. Gdyby zaczęła występować i utrwalać się
tendencja spadkowa liczby nowych zachorowań, byłby to powód do zadowolenia. Jednak epidemia, choć przytłumiona, trwa nadal.
Podobnie bywa z zarzewiem pożaru. Strażacy doskonale wiedzą, że stłu-

mienie ognia i pozorne ugaszenie to
jeszcze nie koniec. Trzeba wydusić
wszystko aż do najmniejszej iskierki.
Dokładnie tak samo jest z likwidacją
infekcji wirusowych. Wystarczy, by
tylko jeden aktywny wirus dotarł do
właściwej komórki – nie tylko w obrębie górnych dróg oddechowych, ale
również oczu i błon śluzowych, by rozpoczął się proces namnażania wirusów aktywizujących ponownie stan
chorobowy.
Zgodnie z przypuszczeniami z początkowego okresu epidemii, okres
letni miał spowodować zmniejszenie
liczby zachorowań. Jednak tak się nie
stało, o czym świadczy wypłaszczony
przebieg, pojawiające się wciąż nowe
ogniska chorobowe czy nawet wzrost
zachorowań obserwowany m. in. w
Hiszpanii. Owszem, wysoka temperatura letnia w Europie utrzymywała
się równolegle z widocznym słabnięciem pandemii na naszym kontynencie, ale nie do oczekiwanego niskiego
poziomu. Obniżenie temperatury już
za niewiele miesięcy może spowodować ponowny rozwój zachorowań.
Dodatkowo włączanie ogrzewania w
pomieszczeniach i wysuszone powietrze będą, jak przypuszczają specjaliści, sprzyjać łatwiejszemu rozprzestrzenianiu się wirusa.

Pozornie zdrowy
może zarażać
Wśród wielu nowych i nierozpoznanych właściwości wirusa SARS-CoV-2
rzuca się w oczy wyraźnie selektywna
zachorowalność różnych grup wiekowych i skłonność do lekkiego lub
utajonego przebiegu choroby. Przede
wszystkim około 80 procent potwierdzonych testami zachorowań ma przebieg łagodny lub bez widocznych objawów. W grupie tej powikłania występują sporadycznie i najczęściej, przynajmniej początkowo, nie są kojarzone z COVID-19. Ograniczona zachorowalność jest również widoczna wśród

dzieci i młodzieży, przy czym niepełne jeszcze badania wykazują, że zdolność do zarażania przez najmłodsze
grupy pokoleniowe jest również
mniejsza.
Zupełnie inaczej wyglądają skutki
dla otoczenia osób z grup wiekowych
średnich oraz starszych, zainfekowanych bezobjawowo lub z lekkim przebiegiem choroby. Lekki przebieg może
wiązać się z blokowaniem lawinowego namnażania się wirusów, utrzymywanie się stanu równowagi i stopniowego ograniczania infekcji, na co mogą
mieć wpływ produkowany przez organizm interferon i przeciwciała. Jednak
wirusy powstające, choć w stosunkowo mniejszej ilości, stanowią ciągle zagrożenie dla otoczenia. W sprzyjających warunkach, choćby podczas emocjonalnej rozmowy w zamkniętym pomieszczeniu, wirusy z aerozolem ślinowym mogą zostać przekazane osobom z otoczenia.
Z kolei faza bezobjawowa może występować w przypadku zakażenia utajonego koronawirusem. Genom wirusa pozostaje obecny w komórce,
może ulec integracji, ale nie następuje wytwarzanie potomnych wirusów.
Rozwój infekcji jest w jakiś sposób blokowany. Objawy chorobowe nie występują, ale osoba jest nosicielem i w
sprzyjających warunkach może być
również źródłem dalszych zarażeń.
Stwarza to dodatkowe zagrożenia ze
względu na utrudnione wykrywanie
choroby, ułatwianie jej szerzenie się w
społeczęństwie. Daje złudne wrażenie, że problem nie jest taki poważny
i zachęca do ignorowania zaleceń profilaktycznych.
Jednak sam fakt bycia młodym i prężnym nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia przed zakażeniem koronawirusem. O swoim przypadku opowiadał na portalu tvn24.pl kardiolog Szymon Barabach.
– Jechałem w delegację na drugi kraniec Polski, gdzie ta pandemia praktycznie dopiero się zaczynała. Było
stwierdzonych raptem kilkanaście przypadków i nie sądziłem, że mogę tam
złapać tę chorobę. Jestem młodym, aktywnym mężczyzną, biegam, wspinam
się po górach. Byłem więc bardzo zaskoczony. Powiem więcej – po pierwszym
badaniu, które dało wynik wątpliwy,

sądziłem, że to jakiś błąd laboratoryjny
i że nie jestem zakażony – wspominał
Szymon Barabach.

Podstawa – zachować
dystans
Tendencja do powszechnego noszenia maseczek w początkowym etapie
pandemii była negowana przez część
europejskich i amerykańskich specjalistów. Późniejsze badania jednak dowiodły, że nawet proste maseczki zmniejszają znacząco ryzyko zakażenia. Maseczki nie mogą zastąpić przestrzegania
dystansu i zasad higieny. Łatwo zanieczyścić dotykając brudnymi rękami, a
wówczas mogą wręcz zwiększać ryzyko zakażenia, zwłaszcza gdy są zbyt
rzadko zmieniane. Maseczki stanowią
zabezpieczenie bardziej dla otoczenia,
gdyż ograniczają przenikanie kropelek
zainfekowanej śliny podczas kichania
czy kaszlu.
Coraz większa ilość badań wskazuje na możliwość zarażania poprzez
transmisję powietrzną. Specjaliści mają tu na myśli aerozole, jeszcze mniejsze niż kropelki śliny, nieprzekraczające 5 mikronów czyli 5 tysięcznych
części milimetra. Do takiej transmisji
nie potrzeba kaszlu czy kichania. W
czasie trwającej minutę głośnej rozmowy człowiek może być źródłem od tysiąca do stu tysięcy cząstek wirusa zawieszonych w aerozolu. Ze względu
na małe rozmiary aerozol może unosić
się w powietrzu nawet przez kilka godzin i przemieszczać na duże odległości. Małe kropelki mogą przy tym wnikać głębiej do płuc, pokonując obronne systemy organizmu. Nie stanowi tu
żadnej bariery przebywanie na świeżym powietrzu w dzień bezwietrzny
lub w jakimś zaułku osłoniętym od wiatru. Zwykłe maseczki nie stanowią dla
aerozoli żadnego zabezpieczenia. Jedynym zabezpieczeniem jest zachowanie odpowiedniego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami.
Ilustracją braku wyobraźni wielu
osób, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia, jest nieprzestrzeganie odpowiedniego dystansu. Spektakularny
przypadek, zresztą zapewne jeden z
wielu, miał miejsce w niedzielne popołudnie nad Wisłą w rejonie pomnika
Syreny przy Moście Świętokrzyskim.
Przed wielu tygodniami znany raper

zapowiedział tam spotkanie z fanami na
schodkach, nie podając jednak dokładnej godziny. Już od 15 zaczęły gromadzić się tam coraz liczniejsze grupy młodzieży i pozornie dojrzalszych starszych
osób. Po godz. 17 na schodkach nad
wodą siedziały setki oczekujących fanów, ściśniętych, pupa przy pupie, w
bezpośredniej bliskości od siebie. I wszyscy – dosłownie – byli bez maseczek.
Popołudnie ciepłe, wiatr znikomy. Widok był szokujący. Oczywiście zrobiłem
kilka zdjęć i jedno z nich zamieściłem na
najpopularniejszym warszawskim portalu fejsbukowym.
Zgodnie z przewidywaniami, zaczęła się burza. Zareagowało blisko 500
osób i prawie 400 komentarzy. Hejt
powstał ilościowo niewyobrażalny. Ponad 120 osób stwierdziło, że to głupota z tym covidem, że nieprawda, wymysł polityków, ograniczenie wolności i różne podobne ble, ble.... Reszta,
czyli ponad 330 osób, moją krytykę
oceniła pozytywnie. Hejtem, zresztą
dość licznym, ale mniejszościowym,
nie przejmuję się, jednak wnioski są
niepokojące. Traktując wypowiedziane
opinie jako badanie statystyczne na
dosyć pokaźnej próbie (500 osób), dowiadujemy się z dużym prawdopodobieństwem, że co czwarty młody człowiek w Warszawie ignoruje zasady profilaktyki epidemicznej.
Grupy młodzieżowe w okresie pandemii to bomby z opóźnionym zapłonem. Przekonali się o tym Włosi, Hiszpanie. Na ogół nie noszą maseczek, nie
przestrzegają dystansu. Obecnie, w
okresie uspokojenia epidemii, konsekwencje są wyraźnie niewielkie. Ale co
będzie jesienią? Ci młodzi może faktycznie są mniej narażeni na COVID19, lecz również roznoszą koronawirusy. Już obecnie w środkach komunikacji miejskiej, zwłaszcza w metrze, większość młodych ludzi jeździ bez maseczek. Gdy skończy się okres wakacyjny
i urlopowy, zagęszczenie pasażerów będzie zdecydowanie większe. Jeśli zatem dojdzie do jesiennej aktywizacji
koronawirusa, perspektywy szykują się
nieciekawe.

Koronawirus
bardzo wredny
Wiedza specjalistów na temat konsekwencji przebycia COVID-19 jest niewielka, epidemia trwa raptem nieco
ponad pół roku. Jednak już obecnie
spodziewane dalekosiężne skutki choroby są niepokojące. Wyjaśniał to ostatnio prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog z
Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozmowie z tvn24.
– Ten wirus faktycznie może zakażać bardzo dużo organów - mówił prof.
Pyrć. – To nie jest wirus, który infekuje
tylko płuca czy działa jak wirus przeziębienia, ale atakuje znacznie więcej tkanek i części naszego ciała. Dane kliniczne, które płyną ze szpitali, potwierdzają, że u części pacjentów dochodzi do takiego wielonarządowego zakażenia i
przebieg może wówczas wyglądać dosyć dramatycznie.
Wszyscy się zastanawiają, jak to wygląda u pacjentów bezobjawowych.
Pojawiają się doniesienia, że obserwowane są zmiany w sercu, zmiany naczyniowe, zmiany krzepnięcia krwi
powodujące z kolei zmiany neurologiczne, i cała masa innych objawów.
Może się zdarzyć, że w związku z tym
konsekwencje tych zakażeń zobaczymy dopiero za jakiś czas, gdy u osób
bezobjawowych czy skąpoobjawowych
zaczną się pozornie bez powodu pojawiać choroby narządowe – wyjaśniał
prof. Pyrć.
Trzeba zatem ostatecznie zapamiętać. Szczepionki i skutecznych lekarstw
przeciwko koronawirusowi jeszcze nie
mamy i jak mówią specjaliści, nieprędko pojawi się ona masowo dla zwykłych
obywateli. Pozostaje jedyny środek zabezpieczający – zachowanie właściwego dystansu społecznego, unikanie zatłoczonych miejsc, a w miejscach publicznych noszenie maseczek. Bez
względu na to co mówią politycy.

9

Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza
W czwartek odbył się drugi etap 63. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego
Dookoła Mazowsza, wliczanego do kalendarza
UCI (Międzynarodowej
Unii Kolarskiej) – jazda
indywidualna na czas. Na
starcie stanęło 140 zawodników z Polski, Słowacji,
Czech, Niemiec, Włoch ,
Izraela, Litwy, Estonii, Łotwy, Austrii, Luksemburga, Kanady i Australii.
Najszybciej dwu- i półkilometrową pętlę pokonał Felix Gross
(Reprezentacja Niemiec/Rad-Net Rose Team) z czasem 2 minuty 48 sekund. Drugie miejsce
zajął Adrian Banaszek z grupy
Mazowsze-Serce Polski z czasem
o sekundę gorszym od zwycięzcy. Trzecie miejsce przypadło
Czechowi Petrowi Kelemenowi z
grupy CCC Development Team,
który uzyskał czas 2 minuty 50
sekund.
Wyniki etapu można znaleźć
pod adresem http://mazovia-team.pl/wp-content/uploads/2020/…/Stage-2.pdf.
Puchary i nagrody dla najlepszych kolarzy wręczali dyrektor
wyścigu Marcin Wasiołek oraz
burmistrz dzielnicy Mokotów
Rafał Miastowski.

Weekend pełen atrakcji na Mokotowie
W weekend wśród malowniczych stawów
i terenów zielonych w okolicach mostu
Siekierkowskiego mieliśmy wydarzenie
„Szczęśliwa 7 Mokotowska”.
Gośćmi honorowymi byli Justyna i Robert Korzeniowscy. W „Mokotowskiej 600-ce” – biegu dziecięcym – startowały maluchy w kategorii do 6 lat. W
biegu głównym czterokrotny mistrz olimpijski w
chodzie i jego małżonka uczestniczyli idąc.

W sobotę można było się również wybrać na
koncert plenerowy do Parku Dreszera. Dreszer
Jazz to jazzowa scena muzyczna działająca w
Warszawie od 2010 roku. Z kolei w niedzielny
wieczór na terenie szkoły integracyjnej nr 339
przy ul. Bonifacego 10 w ramach „Kina Plenerowego na Stegnach” można było obejrzeć film
„Kingsajz”. W wydarzeniach uczestniczył burmistrz Rafał Miastowski.
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Kultowe miejsca na Mokotowie

Kopiec Powstania Warszawskiego
szawy podjęli wówczas uchwałę o nadaniu nazwy „Kopiec Powstania
Warszawskiego”.
Wzgórze stało się odtąd jednym
z ulubionych miejsc spacerowych mieszkańców Mokotowa.
Widok na Siekierki, Centrum
oraz prawą stronę stolicy jest
bardzo ciekawy zarówno w
dzień, jak i w nocy. Miejsce to
znane jest też pierwszym w stolicy... downhillowcom, czyli miłośnikom ekstremalnych zjazdów rowerowych.
– Kopiec Powstania Warszawskiego to dla nas po prostu górka – gdy chcieliśmy z ekipą potrenować to przyjeżdżaliśmy
właśnie tutaj. Pod koniec lat 90.

Kopiec, do którego dojedziemy ul. Bartycką to jedna z nielicznych warszawskich “górek”. W przyszłości zmieni swój wygląd,
ale już dziś jest miejscem
kultowym dla pokoleń
mieszkańców Mokotowa.
Pomysł usypania w Warszawie kopca z ruin miasta pojawił się już w 1945 roku. Autorem koncepcji był inżynier Stanisław Gruszczyński – architekt
z Biura Odbudowy Stolicy. Pierwotnie planowano nadać mu
nazwę nawiązującą do zniszczeń stolicy – jak np.. “Grób
Warszawy”. Kopiec na Czerniakowie był jednym z czterech te-

go typu miejsc na terenie miasta
(pozostałe to: Kopiec Moczydłowski, Górka Szczęśliwicka
oraz nieistniejący kopiec u wylotu ul. Krasińskiego).

Góra Śmieci,
Śmieciara
Aż do lat 60. XX wieku
sztuczne wzgórze wykorzystywano jako miejsce wywózki
gruzu i śmieci. Zapewne dlatego nazywano górkę „Śmieciarą”, czy jak to określono w mapie z 1995 roku “Górą Śmieci”.
Miejsce to nie było zbyt popularne i znane było głównie studentom Uniwersytetu Warszawskiego, którzy odbywali w la-

Miejscy ogrodnicy przy inwentaryzacji będą mogli też korzystać ze specjalnej aplikacji MoDrzew. To wszystko ułatwi racjonalne zarządzanie warszawskim drzewostanem.
– Diagnozujemy kondycję
drzew, oceniamy klasę ryzyka i
obliczamy pokrycie koronami
drzew poszczególnych terenów.
Nowe narzędzia dają nam możliwości oceny wartości usług dla
ekosystemu, które świadczy warszawska zieleń - np. widzimy, jak
kształtuje się miejska wyspa ciepła. Na podstawie map otrzymamy precyzyjną informację o tym,
gdzie musimy pilnie skoncentrować działania – mówi Justyna
Glusman, dyrektorka koordyna-

torka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m. st. Warszawy.
Mapa Koron Drzew, wykorzystując innowacyjne metody teledetekcyjne (skaning laserowy,
zdjęcia lotnicze i obrazowania
hiperspektralne), określa lokalizację i zasięg korony drzewa
oraz jego gatunek, stopień ulistnienia i stan zdrowotny. Mapa

jest już dostępna dla północnej
części miasta, a w tym roku obejmie całą Warszawę. Na jej podstawie możliwe będzie m. in. obliczenie, w jakim stopniu dana
część dzielnicy jest pokryta koronami drzew. Mapa ułatwi także
szacowanie ilości pochłanianego przez drzewa dwutlenku węgla, ilość produkowanego tlenu
czy kształtowania się miejskiej
wyspy ciepła - na potrzeby warszawskiego Programu adaptacji
do zmian klimatu.
Z kolei Mapa Lokalizacji Pni
Drzew pozwoli uspójnić i uzupełnić ogólnomiejską bazę danych o zieleni o precyzyjną lokalizację pni drzew oraz ich obwód na wysokości 130 cm. Dane

Całoroczne pawilony
i wieża widokowa
Wkrótce Kopiec Powstania
Warszawskiego się zmieni. Rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie terenu. Zwycięską
pracę nadesłał zespół architektów z pracowni topoScape oraz
Archigrest. Na szczycie wzniesienia ma powstać dwupoziomowa platforma widokowa. Na
obrzeżach kopca wygospodaro-

wano także miejsce na łąkę z gęstą siecią ścieżek spacerowych i
„ambonami” widokowymi oraz
strefę sportową w pawilonach.
Ma tam znaleźć się m. in. siłownia z klubem fitness, klub rowerowy, pawilon z salami zabaw
dla dzieci.
Dzięki temu kopiec ma funkcjonować całorocznie jako centrum rekreacji i sportu na Czerniakowie. Zarząd Zieleni zapowiada, że urządzanie okolic kopca według konkursowego projektu potrwa do wiosny 2022 roku. Inwestycja ma sięgnąć 19
mln złotych.
Piotr Celej
Fot. wikipedia

tach 60. i 70 ćwiczenia wojskowe. Co ciekawe, żacy wymyślili własną nazwę górki – kopiec
Kucejki. Pod nazwiskiem ukrywa się kapitan Ludowego Wojska Polskiego, który uczył w studium i był bohaterem niezliczonych anegdot.
Do lat 90. teren był jednak
mocno niezadbany. Dopiero w
1994 r, ustawiono na wzgórzu
olbrzymią stalową „kotwicę”
Polski Walczącej projektu architekta i powstańca Eugeniusza
Ajewskiego. W 2004 r. z jego
inicjatywy kopiec uporządkowano. Wtedy też od strony Bartyckiej wybudowano prowadzące na szczyt schody. Radni War-

Inwentaryzacja warszawskich drzew
Stolica inwentaryzuje kolejne miejskie tereny w celu
skutecznej ochrony blisko
9 milionów drzew. Warszawa podpisała umowę na
wykonanie pierwszej części
Mapy Lokalizacji Pni
Drzew, a do końca roku
Mapa Koron Drzew obejmie wszystkie dzielnice.

nie było w Polsce miejsc do downhillu i sami musieliśmy zadbać, by droga, którą sobie
oznaczyliśmy na kopcu była
bezpieczna – wspomina Marcin
Dull.

zostaną również powiązane z
Mapą Koron Drzew. Obie będą
źródłem szczegółowej informacji na temat stanu i kondycji
drzew w Warszawie.
Aplikacja MoDrzew to cyfrowe
narzędzie do inwentaryzacji i
efektywnego zarządzania drzewostanem w Warszawie. Za pomocą aplikacji miejscy ogrodnicy
mogą na bieżąco wprowadzać dane o lokalizacji, parametrach drzewa (gatunek, obwód) i jego stanie
zdrowotnym, załączać zdjęcia, a
także aktualizować informacje już
znajdujące się w ogólnomiejskiej
bazie danych o zieleni.
Na podstawie kondycji, wieku
i lokalizacji zieleni wysokiej można ocenić klasę ryzyka rośliny, według kategorii określonych w przygotowywanej Karcie Praw Drzewa. Dzięki temu miejscy ogrodnicy wiedzą, które drzewa wymagają szczególnej kontroli, pielęgnacji oraz gdzie pilnie muszą
skoncentrować swoje działania.
Kompleksowa inwentaryzacja
miejskiego drzewostanu pomaga
skutecznie zarządzać zasobami
zieleni wysokiej. Warszawa diagnozuje kondycję drzew i ocenia
klasę ryzyka, racjonalnie zarządza pielęgnacją i monitoringiem
drzewostanu, określa klasę defioliacji (stopnia ulistnienia) oraz
przebarwień drzew. Badania
umożliwiły określenie, w jakim
stopniu koronami drzew są pokryte poszczególne tereny stolicy. Dane pomagają w poznaniu skali
usług ekosystemowych świadczonych przez warszawskie drzewa,
takich jak pochłanianie dwutlenku
węgla, produkcja tlenu czy minimalizowanie miejskiej wyspy ciepła. Dzięki wdrożonym narzędziom stolica buduje najbardziej
nowoczesny system zarządzania
zielenią w Polsce. Pozwoli on monitorować kondycję warszawskich
drzew i skutecznie je chronić, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo
RK
mieszkańców.

Nie zapominajmy o epidemii
Bezpieczeństwo pasażerów Warszawskiego
Transportu Publicznego,
zwłaszcza w czasie epidemii koronawirusa, jest
priorytetem dla Warszawy. Od samego początku
podejmowane są aktywne
działania edukacyjne, niestety w ostatnim czasie
odnotowywane są coraz
częstsze przypadki nieprzestrzegania obostrzeń.
Przestrzeganie wprowadzonych na czas epidemii zakazów
i nakazów, szczególnie odnoszących się do zasad poruszania się
środkami komunikacji publicznej, to gwarancja bezpieczeństwa dla pasażerów, kierowców
czy kontrolerów.
Do tej pory Zarząd Transportu Miejskiego przeprowadził szereg akcji informacyjnych w formie plakatów wywieszanych w

pojazdach jak i na wiatach przystankowych, spotów wyświetlanych na ekranach monitorów
znajdujących się w pojazdach
czy informacji głosowych przypominających o obowiązku zakrywania ust i nosa.
Niestety, pomimo aktywnych
działań edukacyjnych i informacyjnych dochodzi do coraz częstszych przypadków niestosowa-

nia się pasażerów do obowiązujących w tym zakresie obostrzeń.
W związku z niepojącym trendem, miasto zwróciło się do Policji z prośbą o rozszerzenie kontroli obowiązku zakrywania ust
i nosa przez pasażerów korzystających z pojazdów WTP.
Warto przypomnieć, że od samego początku wprowadzono
procedury bezpieczeństwa dla
kontrolerów biletów w zakresie
postępowania z pasażerem niestosującym się do obowiązku zasłaniania ust i nosa w pojazdach
komunikacji miejskiej. Wydzielono też specjalne strefy bezpieczeństwa oddzielające kierowców i
motorniczych od pasażerów.
Wszystkie aktualne i wcześniej prowadzone działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i użytkowników komunikacji miejskiej
w Warszawie.

Kwiaty na pętlach autobusowych
Na warszawskich pętlach autobusowych
i tramwajowych rośnie kilka tysięcy
pięknych i kolorowych kwiatów. Aranżacja kwietników zmienia się wraz z porami roku.
To była inna wiosna niż zwykle i na pewno
szybko o niej nie zapomnimy. Mimo diametralnych
zmian w aktywności społecznej służby zrealizowały zaplanowane na ten czas sadzenie kwiatów na
pętlach – posadzono prawie 8 tys. tys. bratków i
niezapominajek.

Kwiatki, które pojawiły się na warszawskich
pętlach, miały również znaczenie symboliczne.
Bratki symbolizują troskę i myślenie o kimś. Z kolei niezabudka jest symbolem zakochanych, a wielu z nich pandemia rozłączyła na długie tygodnie.
Latem na pętlach królują bujne czerwone i białe begonie oraz pelargonie – ponad 7,2 tys. kwiatów. To w kalendarzu ogrodniczym również pora
sadzenia roślin ozdobnych.
W kompozycjach z begoniami posadzono zielistki, które - jako mało wymagające rośliny - świetnie sprawdzają się w miejskiej przestrzeni. Natomiast na pętli Annopol, obok begonii, rosną purpurowe trawy tworzące kompozycyjne pióropusze. Kolejna zmiana ukwiecenia odbędzie się jesienią. Wtedy na pętlach będziemy podziwiać wrzosy i kapustę ozdobną.
Sezonowe sadzenie kwiatów to tylko jedna z
części prac, prowadzonych w zakresie utrzymania
zieleni na pętlach komunikacji miejskiej. Regularna pielęgnacja w postaci cięć technicznych,
pielenia, nawożenia, koszenia oraz dosadzania
dotyczy także drzew i krzewów.
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Zakorzenić chód...

W każdą środę na Polu Mokotowskim można spotkać
niecodziennych spacerowiczów. To czterokrotny mistrz
olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski – wraz z
małżonką Justyną – prowadzi zajęcia swojego klubu
RK Athletics.
Ostatnio do zajęć dołączyło inne znane małżeństwo – aktorka Joanna Koroniewska i telewizyjny dziennikarz Maciej Dowbor, którego sportowym hobby jest triathlon. Technika chodu wyczynowego wprost zafascynowała tych ostatnich, więc obiecali, że będą się
częściej stawiać na takich treningach.
– Dla mnie to czysta przyjemność, a samo miejsce treningu jest
też z mojego punktu widzenia kultowe, bo tu odbywały się kiedyś
mistrzostwa Polski w chodzie na 20 i 50 km na blisko dwukilometrowej pętli. Kiedyś naszym miłym kibicem był premier premier Tadeusz Mazowiecki – wspomina arcymistrz chodu, zaznaczając, że
ten rodzaj sportu jest dostępny dla wszystkich. Również dla tych,
którzy nie trenują na co dzień albo mają nadwagę. Zatem – zamiast
siedzieć w domu – na Pole marsz!

Nocny Grzmot wstrząsnął Służewcem... po południu
Night Thunder (Nocny
Grzmot) – typowany przez
eksperta „Passy” Tadeusza Porębskiego faworyt
prestiżowej gonitwy O Błękitną Wstęgę na dystansie
2400 metrów, czyli Westminster Derby dla trzyletnich koni pełnej krwi angielskiej – triumfował wy-

raźnie na Służewcu poprowadzony pewną ręką
Szczepana Mazura.
Na drugim miejscu ukończyła
wyścig mająca za sobą dziewięć
kolejnych zwycięstw Inter Royal
Lady pod Joanną Wyrzyk. Tym
sposobem był to triumf stajni jej
ojca Adama Wyrzyka, w której
trenują oba konie. A może jesz-

cze bardziej od nich cieszyła się
właścicielka Night Thundera –
Agnieszka Prytulczyk.
Niedzielnym gonitwom towarzyszyła derbowa gala, wiele pań
przybyło w eleganckich kapeluszach i sukniach z dawnej epoki.
Triumfatorom gonitw gratulowali minister sportu i turystyki
Danuta Dmowska-Andrzejuk,

prezes Totalizatora Sportowego
Olgierd Cieślik oraz prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
– Tomasz Chalimoniuk. Odbyła
się też ceremonia pożegnania
dobrego ducha wyścigów Andrzeja Szydlika, długoletniego
sędziego i komentatora gonitw.
mp
Fot. Andrzej Klimek
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PO WYBORACH DO SZKOLNEGO
SAMORZĄDU
Po wyborach samorządu w naszej klasie
Gospodarzem znów wybrany został Jasiek.
Uczeń słaby, miał przewagę nad prymusem,
Bo każdemu obiecywał piątkę z plusem,
Bez klasówek, egzaminów, bez wkuwania,
Bez wysiłku, pracy, lektur do czytania,
Zdołał także zjednać sobie kumpli paru,
Zapewniając wszystkim prawo do wagarów.

Jednej trzeciej było widać wszystko jedno,
Brak udziału, chociaż miny teraz rzedną.
Tym sposobem, choć dziś większość kręci nosem,
Jaś pokonał konkurenta jednym głosem.
Cóż, ten wynik trzeba przyjąć dziś z pokorą,
Choć najbliższe lata będą dla nas zmorą.
Teraz w szkole notowania mamy niskie,
A Jaś stał się całej szkoły pośmiewiskiem.

Sam trudności miał z czytaniem i pisaniem,
Konstytucji nie rozumiał, zmieniał zdanie.
Każdy nieuk za wygraną trzymał kciuki,
Bo nikt nie chciał się przykładać do nauki.
Popierali go koledzy z oślej ławki,
Ci co mieli egzaminy do poprawki,
Zachwyceni, że docenił zwykłych leni,
Przeto dziesięć pewnych głosów miał w kieszeni.

Tu na koniec wam opowiem jak we czwórkę
Zadzwoniliśmy do Jasia na komórkę.
Dla kawału udawali, że do niego
Z życzeniami dzwoni pan od angielskiego.
How are You? Congratulations, welcome Johnny...
Wciąż się uczysz? Jestem tobą zachwycony!
A on w kółko: Who you? Who you? – zaczął dukać,
A my niezły ubaw mieliśmy z nieuka.

Reszta klasy miała swego faworyta,
Dość obyty, znał języki, dużo czytał,
Nagradzany był za udział w olimpiadach,
Lecz nie wszystkim taki wzorzec odpowiada.
Zwolenników Jasia przecież nikt nie zmusi,
Żeby klasie nadawali ton prymusi.
Po co klasa ma mieć respekt i uznanie,
Skoro można żyć w totalnym bałaganie?

Po rozmowie każdy z nas jest przekonany,
Że ostatni wybór Jasia był udany,
Że dość łatwo można zrobić go w balona
I najbardziej niedorzeczną rzecz wykona.
A w dodatku nikt już nie ma wątpliwości,
Kim Jaś może w niedalekiej być przyszłości.
W naszym kraju może zostać z tym talentem,
Dyplomatą, albo nawet Prezydentem.

© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Dostrzec potrzeby klienta
ostatnim czasie do naszego języka trafiło nowe słowo – rebranding.
Nie jest ono całkiem nowe, bo w języku angielskim, z którego pochodzi, istnieje i funkcjonuje od dawna. Tym, którzy angielskiego
nie znają, wyjaśniam, że czasownik rebrand - znaczy przebranżawiać, przebranżowić się. Rebranding należy więc rozumieć jako przebranżowienie. Nie jest
tajemnicą, że jego popularność w naszym kraju nie jest spowodowana jedynie snobizmem na
używanie ładnie brzmiących, zapożyczonych od innych narodów słów, ale związana jest z sytuacją ekonomiczną wywołaną przez epidemię. Wiele z dotychczas prosperujących firm przeżywa obecnie mniej lub bardziej dotkliwie jej skutki. Gwoździem do przysłowiowej trumny wielu przedsiębiorstw i biznesów, zwłaszcza drobnych, okazał się lockdown, czyli zamknięcie w domach oraz ograniczenie przebywania w miejscach publicznych. Lockdown – to kolejne zapożyczone słowo, wzięte także z języka angielskiego. Co zrobić, żyjemy w takich czasach, że nieuniknione jest przyjmowanie coraz to nowych zapożyczeń. Są to konsekwencje tzw. globalnej wioski, której jesteśmy częścią.
Mamy zatem dwie jednoczesne plagi: epidemię koronawirusa i plagę językowych naleciałości. To drugie zresztą nie jest wynalazkiem ostatnich czasów, bo trwa od dawna, albo od zawsze.
Ostatecznie, nie jest wcale takie złe. Trzeba przyznać, że wiele zapożyczeń, głównie z angielskiego – to importy dość przydatne i funkcjonalne. Nic dziwnego, że cieszą się dużą sympatią
użytkowników języka, zwłaszcza młodych. To młodzi zwykle najsilniej wpływają na zmiany językowe. Niestety, nasz piękny i bogaty język nie zawsze nadąża za potrzebami i wyzwaniami
współczesnego, stechnicyzowanego świata. Dotyczy to szczególnie takich dynamicznie rozwijających się sfer życia, jak telekomunikacja, Internet, finanse, bankowość, szeroko rozumiana
kultura, media etc.
Słowa to jednak tylko słowa. Nie
„Niezależnie od tego, co
odmienią sytuacji, w której znaleźsię, choćby były w stanie odprzyniesie najbliższy czas, już liśmy
dać ją jak najdokładniej. Tym barwidać, że pewne zmiany wydziej nie zapobiegną upadkowi tej
czy innej firmy. Tu potrzebne są
wołane przez koronawirusa
działania, a jeszcze lepiej działania
będą trwalsze niż się wydaje” poparte wiedzą na temat rynku,
włącznie z niezbędnym wsparciem
dla najsłabszych podmiotów na rynku. A ten, jak już wcześniej wspomniałem, zmienił się znacznie i nic już nie jest takie jak wcześniej.
Zmiany te, to nie tylko wynik ograniczeń związanych z epidemią i walką z COVID-19, ale też
wpływ procesów, które epidemia uruchomiła. Niezależnie od kontrowersji w ocenach, czy przeciwdziałanie wirusowi była adekwatne do skali zagrożenia czy nie, udało się je znacznie ograniczyć. Wygłaszanie tyrad po kilku miesiącach od pojawienia się u nas epidemii, jakoby restrykcje
podjęte przez władze były przesadzone, jest całkowicie pozbawione sensu. Poza tym, niebezpieczeństwo jeszcze nie minęło. Niewykluczony jest nawrót epidemii jesienią, kiedy zrobi się chłodno, a wyziębienie organizmu może sprzyjać zapadaniu na groźną chorobę. Lepiej na zimne
dmuchać niż doprowadzić do podobnych tragedii, jak w krajach, które nie wprowadziły w porę
ograniczeń i restrykcji. Łatwo wygłaszać opinię na temat wirusa, który jest już znacznie lepiej poznany niż na początku. Wtedy niewiele o nim wiedziano, a trzeba było podejmować kroki mogące go powstrzymać. I dziś, mimo badań nie wiemy jeszcze na jego temat wszystkiego. Z perspektywy kilku miesięcy widać jednak, że to my mieliśmy rację. Wystarczy spojrzeć na liczby. Te,
zaś nie kłamią, choć niektórzy interpretują je na różne sposoby, nie zawsze w sposób obiektywny. Tymczasem lekceważenie koronawirusa przyczyniło się do wzrostu dramatycznych statystyk
w wielu krajach. Na domiar złego ziścił się tam czarny scenariusz. Wirus jeszcze daje znać o sobie w różnych częściach świata. Oczywiście z różną siłą. Na szczęście, choć szczęście to nie
wszystko, u nas epidemia przebiega na tyle łagodnie, że można już przywrócić normalną, albo
prawie normalną aktywność w wielu obszarach.
Niezależnie od tego, co przyniesie najbliższy czas, już widać, że pewne zmiany wywołane przez
koronawirusa będą trwalsze niż się wydaje. Walka z epidemią, ochrona zdrowia i ochrona gospodarki przed jej skutkami to jedno, ale równie ważne jest wyczucie rynku i jego potrzeb.
Wirus obnażył słabość niektórych firm i przedsiębiorstw. Pokazał, że bez ich produktów można
się obejść. Klienci przyzwyczaili się, że zawiesiły swoją działalność i wcale nie odczuwają ich braku. Od jakiegoś czasu niemal pod moimi oknami otwarto bar mleczny. Jest on mleczny tylko z nazwy, w swojej ofercie proponuje całą gamę różnych dań. Typowa polska kuchnia…! I co? Strzał w
dziesiątkę! Bar przyciąga chętnych, cieszy się nieustanną frekwencją.
Ileż biznesów, sklepów etc. przewinęło się przez ten wynajmowany od spółdzielni mieszkaniowej lokal… Wszystkie splajtowały. Nie potrafiły dostrzec potrzeb klienta. A to przecież podstawa
udanego biznesu.
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Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

Poprawność polityczna i bezsens
isałem ostatnio o tak zwanej poprawności politycznej wprowadzonej do
życia publicznego niedostrzegalnie, po cichu i prawem kaduka. Nikt nie
przeprowadzał publicznej dysputy i społecznych konsultacji, by dowieść,
że funkcjonujące od zarania dziejów określenia Murzyn, Żyd, czy Cygan są faktycznie obraźliwe dla ludzi tych ras. Pokolenia Polaków edukowały się na elementarzu Mariana Falskiego, w którym występował między innymi Murzynek Bambo, i jakoś nie stały
się rasistami. Henryk Sienkiewicz nazywał w swoich powieściach Żydów po prostu Żydami, lub wręcz
parchami, a mimo to dostał Nobla. Dzisiaj byłoby to niemożliwe, ponieważ oceniano by przede wszystkim poprawność polityczną autora, a nie wartość literacką jego dzieła.

P

Poprawność rozlała się na wszystkie dziedziny życia. Termin seksizm odmieniany jest we wszystkich przypadkach, ale nie pojawił się nikt, kto opracowałby pełną definicję tego wyrazu. Dochodzi
do paradoksów, ponieważ w naszym języku brak nie tylko „żony stanu”, ale także „polityczki”, „premierki” i „ministerki”. Pamiętam, jak wybitna polityczka Joanna Mucha kazała nazywać siebie
„ministrą”. Problem seksizmu językowego wzbudza więc wiele różnych emocji i prowokuje do formułowania skrajnie odmiennych sądów, opinii i wniosków. „W przypadku tak emocjonalnie nośnego zagadnienia, całkowity obiektywizm nie jest możliwy, gdyż bardziej niż gdzie indziej duże znaczenie odgrywają tu czynniki wychodzące poza obręb samego językoznawstwa” – pisze w swoim
opracowaniu Marta Dąbrowska z Instytutu Filologii Angielskiej. Jakiż więc cel miało wprowadzenie do życia tak emocjonalnie nośnego zagadnienia? Sianie zamętu?
Poprawność pojawiła się ostatnio nawet na Służewcu, gdzie organizowane są wyścigi konne. Pewna miłośniczka zwierząt ostro postuluje wykluczenie z wyścigów bata, który w jej mniemaniu jest
narzędziem służącym do torturowania koni. Owa pani jest impregnowana na wszelkie argumenty, jedyną prawdę objawia ona. Dla niej trzymanie bata w dłoni kojarzy się wyłącznie z brutalnością i znęcaniem się. Jest to mit, gdyż Bogiem a prawdą w stosunku do konia można być brutalnym
szarpiąc za wodze, kopiąc piętami, obijając się o grzbiet, czy stosując zbyt ostre wędzidło. Bat stosowany prawidłowo nie służy do bicia, on daje jeźdźcowi kontrolę nad rozpędzonym koniem i używany jest wyłącznie do pobudzenia go na finiszu, a nie maltretowania. Wiele koni wymaga pobudzenia batem, ponieważ – jak w przypadku ludzi – są jednostki nad wyraz waleczne, które w wyścigu dają z siebie wszystko, ale są również lenie, które trzeba do walki mocno zachęcać. Na Służewcu wolno jeźdźcowi pobudzić konia batem podczas gonitwy tylko sześć razy.
sobną kwestią, jak idzie o poprawność, jest wymierzanie sprawcom brutalnych mordów kary śmierci i wykonywanie jej. W tym przypadku przeciwnicy kary śmierci utworzyli mur ze zbrojonego betonu, którego nie da się przebić żadnym argumentem. Nikt
nie ma prawa odbierać życia drugiemu człowiekowi – to podstawowe hasło przeciwników najwyższego wymiaru kary. Skoro tak – twierdzą zwolennicy – to jakim prawem sprawca może odebrać życie innym i karą dla niego jest dożywotnie (choć nie zawsze) przejście na garnuszek podatników? Ofiary są w grobie, a morderca żyje sobie, mając zagwarantowaną michę, siłownię,
spacerek, prawo do czytelnictwa, etc. Czy to jest sprawiedliwe? Moim zdaniem, to nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością.

O

W dniu, w którym piszę niniejszy felieton, mija dokładnie dziewięć lat od wydarzenia nie mającego odpowiednika w nowożytnej historii świata. 22 lipca 2011 r. pan Anders Breivik, skrajnie prawicowy norweski morderca, dokonał dwóch zamachów terrorystycznych, w których łącznie zginęło 77 osób, a 33 zostały ranne. Należy zaznaczyć, że 69 młodych uczestników zlotu na wyspie Utoya
pozbawił życia własnoręcz„Osobną kwestią, jak idzie o
nie, strzelając do nich z automatycznego karabinu jak
poprawność, jest wymierzanie
do kaczek. Nie miał litości
sprawcom brutalnych mordów
dla swoich ofiar. Z taką skalą mordu dokonanego w
kary śmierci i wykonywanie jej.
czasach pokoju przez jedW tym przypadku przeciwnicy kary nego człowieka nie mielidotąd do czynienia.
śmierci utworzyli mur ze zbrojone- śmy
Pan Breivik został skazany
go betonu, którego nie da się
na 21 lat więzienia, ale
otrzyma 331 tys. koron norprzebić żadnym argumentem”
weskich (ok. 155 tys. zł) odszkodowania. Oskarżył bowiem rząd Norwegii o to, że dają mu chłodną kawę oraz starą konsolę
do gier. Poskarżył się również sądowi, że w więzieniu czuje się izolowany i cierpi na brak kontaktu
z ludźmi. Ku zdumieniu całego świata wygrał proces. To najlepszy przykład sprawiedliwości opartej na poprawności politycznej.
roku 2019 Amnesty International zarejestrowała 657 egzekucji w 20 krajach. Jest to najmniejsza liczba od dziesięciu lat. Większość egzekucji miała miejsce w Chinach, Iranie,
Arabii Saudyjskiej, Iraku oraz Egipcie. W ubiegłym roku pod naciskiem międzynarodowej opinii publicznej Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, Gambia, Kazachstan,
Kenia i Zimbabwe podjęły odpowiednie kroki prowadzące do zniesienia kary śmierci, a parlament
Barbadosu już usunął ją z konstytucji. W USA gubernator Kalifornii, gdzie na wykonanie wyroku
czeka największa liczba skazanych, wprowadził moratorium na egzekucje, natomiast stan New Hampshire zniósł ostatnio karę śmierci za wszystkie przestępstwa.

W

Mimo to system sądowniczy w USA nadal jest bardzo restrykcyjny. Nie do pomyślenia jest tam
wygranie procesu przez skazańca o poczucie izolacji, chłodną kawę, czy starą konsolę do gier.
Gdyby pan Breivik popełnił swój odrażający czyn w jednym z 30 (na 50) stanów, gdzie orzeka się
i wykonuje egzekucje, czekałby w celi śmierci na zastrzyk składający się z tiopentalu (środek usypiający), pankuronium (środek zwiotczający mięśnie) i chlorku potasu (środek zatrzymujący akcję serca). To i tak byłby bardzo humanitarny sposób ukarania potwora, który z zimną krwią strzelał do nastolatków, by zabić. Jedno życie za 69 – nawet to trudno byłoby mi nazwać sprawiedliwością. Natomiast gdyby masakra wydarzyła się w jednym ze stanów, gdzie kara śmierci została zniesiona, odsiadywałby zapewne wyrok w jednym z najcięższych zakładów karnych nazywanych Supermax (super-maximum security). Cztery z nich – Florence (Kolorado), Corcoran i Pelican Bay (Kalifornia) oraz Raiford (Floryda) - wyróżniają się wyjątkowymi rygorami.
Skoro nie kara śmierci, ponieważ jest niepoprawna, Breivika i innych zwyrodnialców powinno
umieszczać się w supermaksach, by naprawdę cierpieli za wyrządzone społeczeństwu krzywdy. Przyjrzyjmy się Florence, trójkątnej fortecy z betonu i stali otoczonej murami i zasiekami z drutu kolczastego. Fortecy strzeże sześć wież wartowniczych, wyposażonych w karabiny maszynowe i rakiety przeciwlotnicze. Do środka można dostać się tylko przez podziemny tunel, trzeba przejść przez
siedem kontrolowanych elektronicznie stalowych bram. Łącznie znajduje się tam 1400 owych
bram, śluz i przejść. Każdy ruch skazańców śledzi 168 kamer. Skazaniec usiłujący zasłonić obiektyw kamery jest natychmiast przykuwany za ręce i nogi do swego betonowego łóżka. Cele to wyłącznie pojedynki o wymiarach 3x2,5 m, meble ze stali lub z betonu przymocowane są na stałe do
betonowej podłogi albo ściany. Prysznic, podający wodę od trzech sekund do pięciu minut, obsługiwany jest z zewnątrz. Przez okno celi o wymiarach 0,9 m na 7 cm skazany widzi jedynie ściany
lub skrawek nieba. Chodzi o to, by więzień nie wiedział w jakiej części gmachu się znajduje. W ten
sposób nie może nawet myśleć o ucieczce.
o powinno być właściwe miejsce dla takich typów spod ciemnej gwiazdy jak Anders Breivik, a nie luksusowa cela z gorącą kawką i nowoczesną konsolą. Skoro nie wolno ich
uśmiercić, należy ich dozgonnie izolować, ponieważ kara musi być adekwatna do popełnionych zbrodni. Niestety, europejska poprawność na to nie zezwala. Zastanawiam się, dokąd ten
nasz świat zmierza. Wiem jedno: nie jest to kierunek właściwy.

T
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Mienie Romanowów w Polsce – cz. 2.

Co przetrwało do dziś?
Panująca w Rosji do 1917 r. carska rodzina Romanowów, a w rzeczywistości niemiecki ród Holstein-Gottorp (Piotr II – car w latach 1727-1730 – był wnukiem
Piotra Wielkiego i ostatnim męskim potomkiem panującej linii Romanowów), miała gigantyczny majątek
osobisty. Nieruchomości położone na terenie Warszawy opisałem w poprzednim odcinku. Obecnie chcę
przekazać podstawowe informacje o innych posiadłościach Romanowów w Królestwie Polskim.
e względu na carską
rezydencję w Skierniewicach, projektanci Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej tak ją poprowadzili, żeby
przeszła tam skrajem pałacowego parku. W 1845 r. na skraju parku wybudowano, wg projektu warszawskiego architekta Adama Idźkowskiego, cesarski dworzec, zniszczony pod
koniec II wojny światowej. W
1873 r. w pobliżu wybudowany został drugi dworzec (proj.
Jana Heurocha), tzw. miejski,
który przetrwał do naszych
dni. Ze względu na rodzinne
powiązania rosyjskich carów z
królewskimi i książęcymi rodami Niemiec i związanymi z
tym częstymi podróżami carów do krajów niemieckich, w
1863 r. uruchomiono Kolej
Warszawsko-Bydgoską, która
do 1877 r. była jedynym kolejowym połączeniem Rosji z Prusami. Istotną cechą tej inwestycji było to, że linia ta była
niejako „odnogą” Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, przy
czym rozgałęzienie linii zaczynało się opodal cesarskiego pałacu w Skierniewicach. Kolej
Warszawsko-Bydgoska miała
znikome znaczenie gospodarcze, ale znakomicie służyła
carskiej rodzinie. Ze względu
na uwarunkowania komunikacyjne, w Skierniewicach w
dniach 15-17 września 1884 r.
miał miejsce zjazd cesarzy Austro-Węgier, Niemiec i Rosji.
a mocy traktatu zawartego 18 marca
1921 r. w Rydze (art.
XII), mienie nieruchome państwa rosyjskiego na terenie Polski, w tym mienie byłego domu
panującego, przeszło na własność państwa Polskiego.
Skierniewice przekazane zostały Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, obecnie z
siedzibą na terenie Ursynowa.
Interesującym tematem są posiadłości Romanowów w Częstochowie i jej rejonie. W Częstochowie jest to kamienica na
narożniku al. Wolności (44) i
ul. Sobieskiego oraz willa „ge-

Z

L e c h K r ó l i ko w s k i
biektem o szczególnym znaczeniu był
dawny pałac arcybiskupów gnieźnieńskich w Skierniewicach. W wyniku III rozbioru Polski znaczna część Mazowsza (w tym Warszawa, ale
także Skierniewice) dostała się
we władanie Prus. Skierniewice z pałacem, kiedyś siedzibą
arcybiskupów gnieźnieńskich,
były ośrodkiem rozległych dóbr
kościelnych, które zwyczajowo
nazywano „księstwem łowickim”. Prusacy dokonali sekularyzacji dóbr arcybiskupich, w
wyniku czego przeszły one na
własność króla Prus. Napoleon,
po pokonaniu Prusaków w 1807
roku, przekazał te dobra swemu marszałkowi Ludwikowi
Davout. Po pokonaniu Napoleona przez Rosję mienie francuskiego marszałka Davout stało
się wojennym łupem cara Rosji
Aleksandra I.
ar po utworzeniu w
1815 r. Królestwa Polskiego i „delegowaniu”
swego brata Konstantego do
Królestwa, w 1820 r. z okazji ślubu Konstantego z Joanną Grudzińską, podarował młodej parze dobra skierniewickie, nazywając je już oficjalnie Księstwem
Łowickim, a Joannę obdarował
tytułem księżnej łowickiej. Po
śmierci Konstantego w czerwcu
1831 r. i Joanny w listopadzie
1831 r. majątek tej pary Joanna
w testamencie przekazała carowi Mikołajowi I. Tym sposobem
od 1831 r. – z krótką przerwą w
II połowie XIX wieku – Księstwo
Łowickie (38,9 tys. ha, 2 miasta,
200 wsi, 50 tys. mieszkańców),
było prywatnym majątkiem Domu Romanowów.

O

C

Pałac w Skierniewicach, rok 2020.

N

Częstochowa, al. Wolności 30 - dawna willa w.ks. Michała.

Pałac w Białowieży.
neralska” w al. Wolności 30.
W okolicach, to pałac w Zagórzu k. Kłobucka, , dobra Ostrowy – 12 271 ha, kopalnie w
Gnaszynie i Szarlejce, huta
„Blachownia”.
„Częstochowskie” mienie Domu Romanowów, przed pierwszą wojną, należało do młodszego brata cara Mikołaja II – w.
ks. Michała Aleksandrowicza

Częstochowa, al. Wolności 44 - pocztówka z epoki.
(1879-1918). Przez kilkanaście
godzin 15 – marca 1917 r. Michał był nieformalnym carem
Rosji, po abdykacji Mikołaja II.
W. ks. Michał nie przyjął przekazanego mu tronu. 13 czerwca 1918 r. został rozstrzelany
przez bolszewików w okolicy
miejscowości Perm. W okresie
międzywojennym wdowa po
Michale usiłowała na drodze

sądowej odzyskać mienie Michała na terenie RP. Polski sąd
odrzucił te roszczenia.
esarskie rezydencje w
Białowieży i Spale
przetrwały, chociaż
bez wyposażenia, pierwszą
wojnę światową. W latach międzywojennych były w całości
lub w części rezydencjami prezydentów RP. Pałac Cesarski w

C

Częstochowa, al. Wolności 44 - dawna kamienica w.ks. Michała.

Białowieży spłonął w nocy z 16
na 17 lipca 1944 r., a pałac w
Spale został spalony w 1945 r.
przez wojska radzieckie, jako
była siedziba znienawidzonego cara.
ałac w Skierniewicach
przetrwał zawieruchy
pierwszej i drugiej wojny i obecnie jest siedzibą Instytutu Ogrodnictwa.

P
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DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom, ok. Piaseczna,
200/1300 m2, do wejścia,
supercena 650 tys. zł, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii,
w stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840

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

! Ursynów,29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 2600
zł/m-c, 601 720 840
! Ursynów, 55 m2, 2 pokoje,
parter – do wynajęcia, 2500zł/m-c
601 720 840

! Józefosław, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840
! Konstancin, okazja, dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 890 tys. zł, 601 720 840

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

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

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

SPRZEDAM mieszkanie 3
pokoje 61,60 m2, ul. Wokalna 8,
cena 579 tys. zł do negocjacji,
tel. 602 480 019

! Mokotów Górny, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do 450
m2, 601 720 840
! Mokotów Górny, dom 300 m2
świetny punkt, 601 720 840

DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562

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

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327

CYKLINOWANIE, 510 128 912

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

! 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

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

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

! 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

DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75

SPRZĄTANIE bloków i terenu
zielonego, 510 056 006,
509 318 602
ZATRUDNIĘ na etat w biurze
rachunkowym na Ursynowie,
606 434 699
ZATRUDNIMY do nowej
siedziby w Łubnej: lakiernika
proszkowego, pomocnika
lakiernika, ślusarza i spawacza,
casmet-system@wp.pl,
602 253 180

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MALOWANIE, remonty,
glazurnictwo, 669 945 460
MOSKITIERY, 602 380 218

WYNAJMĘ pokój starszemu,
niepalącemu panu, 503 521 439

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

! 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,,

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

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

! Ustanów,75/1000 m2, okazja,
nowy, tylko 475 tys. zł 601 720 840

! Centrum, kamienica do
remontu, na sprzedaż, 601 720 840

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

! Gocław, 52m2, 2 pokoje,
wysoki standard, tylko 520 tys. zł,
601 720 840

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

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

Działki:
! Borowina, działka budowlana
1800 m2, 601 720 840

! Górny, k. metra, 50 m2,
c.550 tys., 601 720 840

! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840

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

! Chyliczki, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 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, 78 m2, 3 pokoje,
garaż, 2011 r., 601 720 840
! Wilanów, mieszkanie 96 m2,
parter, 2 garaże, 601 720 840
! Żoliborz, 89 m2, wynajęty
na 10 lat, z najemcą, c.
1 mln 550 tys.zł , 601 720 840

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych,
trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie szuka dla
swoich klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
SCHODY, 510 128 912
STOLARKA pełny zakres,
naprawy, tel. 22 641 54 84,
601 751 247
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
SZPACHLOWANIE, malowanie,
510 128 912
WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 303 530

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

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

W SPRAWIE
OGŁOSZEŃ DROBNYCH
PROSIMY O KONTAKT
POD NUMEREM
509 586 627
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Zaczipuj pupila na wakacje

Ważne telefony

nych. Wprowadzany jest podskórnie i może działać nawet kilkadziesiąt lat. W przypadku odnalezienia zaginionego psa lub kota funkcjonariusze
Ekopatrolu Straży Miejskiej mogą za pomocą specjalnego czytnika poznać indywidualny numer
czipa i w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu. W urządzenia te wyposażone jest warszawskie Schronisko Na Paluchu
oraz większość lecznic weterynaryjnych.
W latach 2007-2019 elektronicznemu znakowaniu w ramach akcji prowadzonej przez Warszawę
poddano 100 839 psów i kotów. Od początku
2020 r. zaczipowaliśmy 1757 zwierząt.
Zabieg sterylizacji i kastracji jest bardziej bezpieczny dla zwierząt niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych, które mają niepożądane działania uboczne. Mieszkańcy mogą
przyprowadzić psa lub kota na zabieg sterylizacji i kastracji – Warszawa pokrywa koszt wizyty
kwalifikującej, narkozy, samego zabiegu, pooperacyjnej opieki oraz wizyty kontrolnej i zdjęcia
szwów. Podczas pierwszej wizyty właściciel czworonoga okazuje dowód tożsamości, Kartę Warszawiaka z ważnym e-hologramem, książeczkę zdrowia zwierzęcia z numerem czipa (w przypadku
psów również z potwierdzonym szczepieniem
przeciwko wściekliźnie). Domowy pupil musi
mieć ukończone sześć miesięcy życia. Podczas
zabiegu, suki i kotki nie powinny być w trakcie
cieczki bądź rui, a od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej dwa tygodnie.
Szczegóły i wskazówki dla właścicieli dostępne są na platformie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Zabiegi dofinansowane
przez miasto wykonywane są w wybranych klinikach weterynaryjnych. Akcja trwa do 31 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania środków finansowych.
W latach 2012-2019 sterylizacji i kastracji w
ramach akcji prowadzonej przez Warszawę poddano 13 410 psów i kotów. Od początku 2020 r. dofinansowaliśmy 1412 zabiegów zwierząt.
Oprócz bezpłatnych zabiegów w wybranych
lecznicach miasto zapewnia całodobową opiekę
weterynaryjną zwierzętom, które uległy wypadkom drogowym. Dodatkowo stolica finansuje działania Ekopatrolu Straży Miejskiej.
Z kolei Schronisko Na Paluchu prowadzi edukacyjne warsztaty, podczas których dzieci i dorośli
uczą się, jak opiekować się domowymi pupilami
oraz z czym się wiąże adopcja. Część środków finansowych miasto przekazuje organizacjom działającym na rzecz zwierząt. Tak samo, jak w ubiegłym roku, poszczególne dzielnice otrzymają karmę dla kotów wolno żyjących, które pomagają w
likwidacji gryzoni.

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

Warszawiacy nadal mogą bezpłatne zaczipować swojego psa i kota w ramach
miejskiego programu. Dzięki temu ich
pupil jest bezpieczny również podczas
letnich wyjazdów. Stolica dofinansowuje
także sterylizację oraz kastrację domowych czworonogów, by zapobiegać bezdomności zwierząt.
Bez względu na to, czy wyjeżdżamy poza Warszawę razem z pupilem, czy zostawiamy go pod
tymczasową opieką, warto zabezpieczyć zwierzę
przed zaginięciem.
Każdy warszawiak, który zaczipuje pupila,
zwiększa szansę powrotu zwierzęcia do domu w
razie zaginięcia. Mieszkańcy mogą zapisać czworonoga na zabieg w jednej z wybranych placówek weterynaryjnych (bez względu na dzielnicę
zamieszkania). Akcja trwa do 31 grudnia 2020 r.
lub do wyczerpania środków finansowych.
Wystarczy wypełnić wiosek w placówce weterynaryjnej, pokazać dowód tożsamości oraz książeczkę zdrowia lub paszport psa bądź kota. Warunkiem jest ukończenie przez zwierzę 12. tygodnia życia, a dodatkowo w przypadku psów aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są
wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL do 5 dni od dnia wszczepienia mikroprocesora.
Czip ma wielkość ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicz-

Na pandemię najlepszy jazz!

W Warszawie trwa 26.
edycja popularnego festiwalu Międzynarodowego
Plenerowego Festiwalu
Jazz Na Starówce. Tegoroczne wydanie jest bardzo ciekawie, choć różni
się od poprzednich edycji.
Odbywa się pod znakiem
polskich wykonawców –
Polish Edition jako wyraz
solidarności dla rodzimej
sceny jazzowej w czasie
pandemii.
W tę sobotę na festiwalu premiera. Legenda jazzu i jazzrocka, czołowy reprezentant
stylu fusion, Krzysztof Ścierański Special Band zagra najnowszy projekt zatytułowany Pandemia

Artysta wystąpi wraz z zespołem w składzie: Krzysztof Ścierański - gitara basowa, gitara,
Waldemar Gołębski - EWI EWI
(ang. Electric Wind Instrument),
Grzegorz Górkiewicz - keyboard,
Marcin Ścierański – perkusja.
Krzysztof Ścierański- jeden z
najlepszych gitarzystów basowych Europy. Od ponad trzydziestu lat jest uznawany w ankiecie Jazz Top magazynu Jazz
Forum za najlepszego polskiego
basistę. W wieku 22 lat zadebiutował jako basista w Laboratorium, z którym to kultowym zespołem nagrał pięć płyt i zagrał
kilkaset koncertów w Polsce i z
na świecie. W 1980 na zaproszenie Zbigniewa Namysłowskiego
przystąpił do zespołu Air Con-

dition. W latach 1981- 86 grał
ze słynnym zespołem String
Connection. Po zawieszeniu
działalności przez grupę, artysta zaczął realizację projektów
autorskich. Na swoim koncie ma
współpracę z artystami reprezentującymi różne gatunki muzyczne, znajdują się wśród nich
m. in. Zbigniew Namysłowski,
Tomasz Stańko, Marek Napiórkowski, Zbigniew Jakubek, Marek Grechuta, Republika, Krzak.
Brał udział w nagraniu ponad
30 albumów studyjnych.
Jest autorytetem dla wielu
muzyków, nie tylko polskich.
Techniki, które wprowadził w
grze na basie elektrycznym, budzą podziw oraz inspirują do
ćwiczeń i poszukiwań.
Festiwal jest zorganizowany
według zaleceń i procedur epidemiologicznych.
25 lipca 2020, godzina
19:00, Rynek Starego Miasta,
Warszawa.
Organizator: Fundacja Jazz
Art. Patronat honorowy: minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezydent m. st.
Warszawy.
Dyrektor generalny festiwalu: Krzysztof Wojciechowski. Dyrektor artystyczny, rzecznik festiwalu: Iwona Strzelczyk Wojciechowska.
Mirosław Miroński
F o t . Fu n d a c j a J a z z A r t

Ursynów

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

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

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

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

701 75 00

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

Konstancin-Jeziorna

Wysyłka zaświadczeń
o użytkowaniu wieczystym
Warszawa „odmraża” wysyłkę zaświadczeń o przekształceniu użytkowania
wieczystego we własność.
Do mieszkańców trafi
wkrótce ponad 74 tys. dokumentów przygotowanych podczas pandemii.
– Sytuacja epidemiczna jest
już unormowana, dlatego podjęliśmy decyzję o wznowieniu wysyłki zaświadczeń o przekształceniu. Wcześniej nie chcieliśmy
niepotrzebnie narażać naszych
mieszkańców na wizytę na poczcie – mówi Robert Soszyński,
wiceprezydent m. st. Warszawy.
Przypomnijmy: w związku z
pandemią koronawirusa 1
kwietnia wysyłka dokumentów
związanych z przekształceniem
została wstrzymana. Zaświadczenia były jednak przez cały
czas przygotowywane. A teraz
zostaną wysłane do adresatów.
Do czasu wstrzymania wysyłki do mieszkańców trafiło blisko
230 tys. zaświadczeń potwierdzających przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo
własności. A w okresie ograniczeń przygotowano ponad 74
tys. dokumentów.
Przekształcenie z mocy prawa nastąpiło 1 stycznia 2019 r.
Nowy właściciel gruntu musi

wnieść opłatę przekształceniową na rzecz dotychczasowego
właściciela. Opłata przekształceniowa ma być wnoszona
przez okres 20 lat i co do zasady
jest równa dotychczasowej opłacie z tytułu użytkowania wieczystego.
Jednak samorządy, na podstawie uchwały rady, mogły
udzielić bonifikaty od tej opłaty.
Warszawianki i warszawiacy
otrzymali 98- i 99-procentową
bonifikatę, jeśli wpłacą całą kwotę jednorazowo. Stołeczni radni
rozszerzyli także jej zakres również o garaże i miejsca postojowe, umożliwiające prawidłowe i
racjonalne korzystanie z budynRK
ków mieszkalnych.

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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