
IS
S

N
 1

6
4

0
–4

0
5

X
   

   
   

  
W

Y
C

H
O

D
Z

I O
D

 2
0

0
0

 R
O

K
U

Sesja już w czwartek!
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W elcome to hell – czyli wi-
tamy w piekle – taką not-
kę z odpowiednią ilustra-

cją zamieściła na Instagramie naj-
szybciej biegająca obecnie Polka –
Ewa Swoboda. Ta jej uwaga doty-
czyła oczywiście orzeczenia Trybu-
nału Konstytucyjnego, które fak-
tycznie kładzie kres aborcji ze
względów eugenicznych. W bar-
dziej lub mniej wyrazistej formie
negatywną opinię na temat tego
orzeczenia wyraziło już mnóstwo
znanych Polek – społecznic, sport-
smenek, artystek, no i oczywiście
polityczek, do których doszluso-
wują z takim samym poglądem
liczni politycy. Dziesiątki tysięcy
młodych kobiet wyległy w więk-
szych i mniejszych miejscowościach
na ulice, demonstrując swoją jed-
noznaczną postawę wobec dawno
nienotowanej w naszym kraju for-
my swoistego zniewolenia. Żeby
wyrazić protest w możliwie ekspre-
syjnej formie, dziewczyny zwróci-
ły się do dręczących ich w aliansie
z Kościołem polityków rozkazują-
cym słowem: wypier........ć. 

T ak zdecydowanego działa-
nia młodych dam nikt się,
prawdę mówiąc, nie spo-

dziewał. Ale to dobrze, że skłon-
nych do kunktatorstwa staruchów
zaczyna zastępować na politycz-
nej arenie pokolenie XXI wieku. Nie
absolwentki szkółki niedzielnej,
lecz w pełni rozgarnięte, oblatane

w świecie młode panny pokazały
dotychczasowemu establishmen-
towi gest Kozakiewicza. Zresztą
słynny tyczkarz, bohater Igrzysk
Olimpijskich 1980 w Moskwie
Władysław Kozakiewicz sam po-
parł zdecydowanie dziewczyński
protest – poprzez media społecz-
nościowe – widząc, że chłopów bez
jaj zastąpiły baby z jajnikami. 

T akich tłumów demonstru-
jących na ulicach – i to całej
Polski – nie widywało się na-

wet w apogeum antypeerelowskie-
go buntu „Solidarności”. Tyle że
wtedy odarty z wielu majątków
przez komunę Kościół wspierał –
chociaż z dużą ostrożnością – ów
społeczny zryw, teraz zaś jest cał-
kiem odwrotnie. Mamy bowiem
ewidentne przywrócenie sojuszu
tronu z ołtarzem. Aż przesadne ob-
darowywanie Kościoła przez pań-
stwo sprawia, że rząd ma w nim
największgo protektora. Społeczeń-
stwo, które sobie wybrało obecną
władzę, schodzi w tej sytuacji na
drugi plan. I następuje jakby po-
wtórka z historii. W czasach PRL
władza apoteozowała w swoich
wystąpieniach klasę robotniczą, w
rzeczywistości mając ją za nic. Te-
raz w podobnej roli obsadzono spo-
łeczeństwo jako teoretycznego „Su-
werena”. Co jednak ów Suweren
ma do gadania, pokazało już pacy-
fikowanie najróżniejszych demon-
stracji – z tymi dziewczyńskimi
włącznie. Tabuny policjantów wy-
prowadza się teraz przeciwko dam-
skiemu Suwerenowi, a jakby tego
było mało, to jeszcze do policji do-
łącza się wojsko. Faktyczny naczel-
nik państwa Jarosław Kaczyński
wszedł jakby w buty gen. Wojciecha
Jaruzelskiego z grudnia 1981, rzu-
cając hasło: obrońmy Polskę! A
członków swojej partii Prawo i
Sprawiedliwość oraz jej zwolenni-

ków poprosił o obronę kościołów,
które – jego zdaniem – są brutalnie
atakowane. 

P o obu stronach politycznej
barykady pada coraz czę-
ściej niebezpiecznie brzmią-

ce słowo – wojna! No i na naszych
oczach nagle robi się z Polski dru-
ga Białoruś, gdzie społeczeństwo
ma również dość dyktatorskich
rządów. Tam ludzie wykrzykują
pod adresem prezydenta Aleksan-
dra Łukaszenki – uchodi! U nas
narzucającemu swoją wolę i swo-
je poglądy jedynowładcy powiada
się: wypier....j. Nie jest to oczywiście
język dyplomatyczny. Posługujące
się wulgaryzmami dziewczyny da-
ją jednak do zrozumienia, że wła-
dza przekroczyła Rubikon. „Gwałt

niech się gwałtem odciska – rzekła
dupa do mrowiska”, jak to kiedyś
sformułował poeta Jonasz Kofta.
Bo rzeczywiście – przeciwko ko-
muś, kto wali drągiem, nie wydo-
bywa się szpady. Jeśli dyktatorski
miecz wyciąga się przeciwko ko-
bietom, to one odpowiadają: mie-
czem wojujesz, od pochwy zginiesz!
Cierpliwość młodych – i to nie tyl-
ko kobiet – się skończyła. Nieprzy-
padkowo w mediach społeczno-
ściowych pojawił się żart, że  w no-
cy z 24 na 25  października cofamy
w Polsce czas – do Średniowiecza... 

D ziewczyny słusznie twier-
dzą, że gdyby ich protest
były wyrażany w delikat-

nej formie (uprzejmie prosimy o
rozpatrzenie naszych próśb), to

pozostałby całkowicie bez echa.
Dlatego zdecydowały się na wul-
garyzmy jako swego rodzaju broń
atomową. Jeśli ktoś wbija nam nóż
w plecy, to nie grozimy mu palcem,
tylko walimy pięścią między oczy. 

J arosław Kaczyński zdążył już
zapomnieć, że jego ukochany
brat Lech, któremu stawia po-

mniki, opowiadał się wraz ze swą
cudowną małżonką Marią za utrzy-
maniem tzw. kompromisu aborcyj-
nego. A przecież mądra wypowiedź
tamtej Pierwszej Damy w tej sprawie
tak wzburzyła bezdzietnego ojca Ta-
deusza Rydzyka, że nazwał panią
Marię – czarownicą, która powinna
się poddać eutanazji. Śladem toruń-
skiego mnicha poszedł teraz jeden z
proboszczów, krzycząc do jednego z

uczestników aborcyjnego protestu:
„Szkoda, że cię twoja matka nie wy-
drapała...” Na bardzo ostre słowa
demonstrujących kobiet najmocniej
odpowiedział tradycyjnie nieliczą-
cy się ze słowami  publicysta Rafał
Ziemkiewicz, który stwierdził, że to
„zbydlęciałe, skurwiałe bolszewic-
kie ściery” i że  „wśród demonstrują-
cych dominuje typ agresywnej, wul-
garnej kurewki”. 

T ymczasem co do interpreta-
cji przepisów dotyczących
aborcji zaczęli się gubić na-

wet najwybitniejsi prawnicy, co
jeszcze dolewa oliwy do ognia. Na
dodatek tak samo gubiący się w
swoich opiniach rzecznik Episko-
patu Polski – ks. Leszek Gęsiak –
podkreślił, że „Kościół zawsze stał
na straży prawa do życia każdego
poczętego człowieka, także niena-
rodzonego, chorego i będzie go bro-
nił.” Rzecznik jakby zapomniał, że
sam Jan Paweł II przepraszał za
grzechy Kościoła, który „nawra-
cał” na właściwą wiarę, popierając
mordowanie milionów ludzi (choć-
by autochtonów obu Ameryk), a
również na ziemiach polskich
wprowadzał przez parę wieków
Ciemnogród, dopuszczając się pa-
lenia „czarownic”. Jeśli natomiast
robi się raban w związku z wcho-
dzeniem z demonstracjami do ko-
ściołów, to uczeni w piśmie przypo-
minają, iż sam Jezus był w swych
demonstracjach w obrębie świą-
tyń znacznie ostrzejszy. 

D zisiejsza władza w Polsce
obiecuje radykalne zwięk-
szenie pomocy dla matek,

które urodzą niepełnosprawne
dzieci. Ulica jednak na te obietnice
nie daje się nabrać. Cóż, sam tego
chciałeś, Grzegorzu Dyndało...

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

NN aa ss zz ee  uu ll ii cc ee ,,  ww aa ss zz ee  oo bb ii ee tt nn ii cc ee ??  NN aa ss zz ee  uu ll ii cc ee ,,  ww aa ss zz ee  oo bb ii ee tt nn ii cc ee ??  

RYS. PETRO/AUGUST
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Kolejne badania pokazują, że e-
papierosy są o około 95 proc.
mniej szkodliwe, niż te tradycyj-
ne. Potwierdzili to ostatnio au-
striaccy naukowcy – dr Alfred
Uhl z Prywatnego Uniwersytetu
Zygmunta Freuda w Wiedniu i
Bernhard-Michael Mayer z Uni-
wersytetu w Grazu. Papierosy
elektroniczne sytuowane są
przez większość badaczy na tzw.
skali obniżania ryzyka (risk
continuum) jako potencjalnie
mniej toksyczne również od tzw.
wyrobów nowatorskich, czyli
podgrzewaczy tytoniu. 

Risk Continuum to opracowana
przez naukowców skala, która pokazu-
je poziom ekspozycji konkretnych pro-
duktów na toksyny. Według tej skali,
potencjalnie najmniej szkodliwa jest
tzw. nikotynowa terapia zastępcza
(NRT), czyli np. gumy do żucia i plastry
antynikotynowe, na drugim miejscu są
tzw. modern oral products, czyli np. ty-
toń do żucia EPOK (od niedawna do-
stępny na polskim rynku), potem e- pa-
pierosy, następnie tzw. traditional oral
products, czyli np. sproszkowany ty-
toń, podgrzewacze tytoniu, a na końcu
tradycyjne papierosy i cygara.

Według Amerykańskiej Agencji ds.
Żywności i Leków (FDA) kluczowe jest
zwiększenie świadomości, że nikoty-
na, choć oczywiście bardzo uzależnia-
jąca - jest dostarczana za pośrednic-
twem różnych produktów i najbardziej
szkodliwa jest wtedy, gdy dostarcza się
ją do organizmu w dymie papieroso-
wym*. A więc FDA wysłała czytelny sy-
gnał, że są potencjalnie mniej szkodliwe
alternatywy.

Wśród nich są e-papierosy. Jak czy-
tamy w danych Public Health England,
instytucji zdrowia publicznego w Wiel-
kiej Brytanii oraz Royal College of Phy-
sicians (Królewskiego Kolegium Lekar-
skiego) e-papierosy są potencjalnie
mniej szkodliwe aż o 95 proc. w po-
równaniu do tradycyjnych papierosów

ze względu na brak najbardziej tok-
sycznych substancji smolistych, a kolej-
ne na tej skali „podgrzewacze” o około
90 proc. 

Jak (skutecznie) 
walczyć z nałogiem

Eksperci i naukowcy od dłuższego
czasu wiele mówią o tzw. redukcji
szkód, związanych z paleniem tytoniu
- skoro istnieją potencjalnie mniej szko-
dliwe alternatywy, to w przypadku,
gdy pełnoletnie osoby mają problem z
całkowitym porzuceniem nałogu pa-
lenia, mogą niejako „przerzucić” się na
legalne mniej toksyczne alternatywy,
jak e-papierosy. Temat ten podniósł
ostatnio dr Fernando Fernandez Bu-
eno, chirurg onkolog z Hospital Central
de la Defensa Gomez Ulla w Madrycie
podczas trzeciej edycji Scientific Fo-
rum on Tobacco and Risk Reduction
(Forum, poświęcone Tytoniowi i Re-
dukcji Szkód). Wyjaśniał on, jak waż-
ne są strategie redukcji szkód, będące
jego zdaniem dużo bardziej efektywne,
niż tradycyjne kampanie, nakłaniające
palaczy do porzucenia nałogu. Bueno
powiedział, że wraz z pozostałymi na-
ukowcami wspierającymi politykę re-
dukcji szkód poprosił unijną Komisarz
ds. Zdrowia Stellę Kyriakides o włącze-
nie e-papierosów do Europejskiego Pla-
nu Walki z Rakiem.

Raport brytyjskiego Komitetu ds.
Toksyczności (COT), składającego się
z niezależnych ekspertów przenalizo-
wał sposoby dostarczania nikotyny
przez e-papierosy oraz urządzenia wy-
korzystujące płyn, który nie zawiera
nikotyny. Raport stwierdza, że gdyby
osoby, używające na co dzień trady-
cyjnego tytoniu przeszły całkowicie na
e-papierosy, spowodowałoby to mniej-
szą szkodliwość dla ich zdrowia, np.
zmniejszyłoby się znacznie ryzyko za-
chorowania na raka płuc w wyniku
niższej ekspozycji na substancje rako-
twórcze. Raport wskazuje też na ni-
ską szkodliwość wapowania dla osób

trzecich. Samo słowo „wapować” po-
chodzi oczywiście z języka angielskie-
go, a „vaping” oznacza odparowywa-
nie (parowanie). Przy używaniu e-p-
apierosów powstaje bowiem charakte-
rystyczna para.

Rządy rekomendują 
ograniczanie szkód

Dr Nick Hopkinson z Imperial Colle-
ge w Londynie mówi: - Większość osób,
które wapują, to albo palacze próbują-
cy rzucić tradycyjne palenie, albo ci,
którzy już porzucili nałóg. Osoby palą-
ce, które całkowicie przestawią się na
wapowanie, uzyskają znaczne korzy-
ści zdrowotne. Jednak żaden poważny
autorytet nie sugeruje, że jest ono cał-

kowicie nieszkodliwe, więc najlepiej
jest zaprzestać także wapowania,, ale na
pewno nie za cenę powrotu do palenia
tradycyjnego tytoniu. Należy jednak
zwracać szczególną uwagę na to, po ja-
kie „zamienniki” dla tradycyjnych wy-
robów sięgamy, w szczególności na to,
czy są one poddawane regularnym ba-
daniom i analizom. Jeden z koncernów
przeprowadził do tej pory 27 testów be-
hawioralnych, 82 analizy chemiczne,
35 testów określających wpływ na ko-
mórki organizmu oraz 20 badań kli-
nicznych jedynie na produktach glo-
balnej marki Vype. 

Poszczególne rządy postawiły na
wdrożenie strategii redukcji ryzyka, po-
legającej na rekomendowaniu pacjen-

tom, którzy nie są w stanie porzucić na-
łogu – potencjalnie mniej szkodliwych
alternatyw, takich jak np. e-papierosy.
Robią to rządy Wielkiej Brytanii, No-
wej Zelandii, Kanady, czy Japonii. Np.
nowozelandzkie ministerstwo zdrowia
stwierdziło w swoim komunikacie, że
„poprzez lepszą regulację prawną i do-
stęp do publicznej informacji jest oka-
zja do wspierania palaczy, by przerzu-
cili się na mniej szkodliwe alternatywy,
znacząco ograniczając ryzyko dla zdro-
wia ich i najbliższych”.

O alternatywnych produktach niko-
tynowych można się więcej dowie-
dzieć dzięki kampanii „Masz Wybór”
(www.maszwybor.pl), za którą stoi
BAT.

Czy papierosy elektroniczne mogą pomagać w walce z nałogiem palenia?
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Zapraszam do wzięcia udziału w XXIV sesji Rady Dziel-
nicy Ursynów m.st. Warszawy, zwołanej w trybie § 22
ust. 4 Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, któ-
ra odbędzie się w dniu 29 października 2020r. (czwar-
tek) o godz.18.00.

W związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374,
z późn.zm.) sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad sesji w załączeniu. Materiały dostępne na stronie
internetowej (www.ursynow.esesja.pl lub www.bip.warszawa.pl).

P r z e w o d n i c z ą c y  R a d y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  m . s t .  W a r s z a w y  
M i c h a ł  M a t e j k a

Sesja Rady Dzielnicy Ursynów

Chodzi o parking przy ul. Rosoła na wysokości bloków
przy Lokajskiego. Pełna dziur gruntowa nawierzchnia
i fragmenty starego betonu zostaną zastąpione asfal-
tem. Kierowcy niezmiennie będą mieć do dyspozycji 45
miejsc postojowych.

O nową nawierzchnię parkingu przy ul. Rosoła na wysokości
bloków przy Lokajskiego 6 i 12 mieszkańcy zabiegają od wielu lat.
Obecna w znacznej części jest gruntowa, a jej stan pogarsza się z każ-
dym rokiem. Przyczyniają się do tego zwłaszcza ulewne deszcze,
które pogłębiają ubytki i sprawiają, że niektóre miejsca postojowe
w całości pokrywają się wodą. Niewiele lepiej wygląda fragment
składający się z betonowych płyt, wszystkie są popękane, a wiele z
nich jest pozapadanych.

Niebawem kierowcy będą zatrzymywać tam auta w zdecydowa-
nie lepszych warunkach. Właśnie rozpoczęto remont obiektu. Na
razie postawiono znaki informujące, by nie wjeżdżać na jego teren,
a niebawem rozpoczną się roboty ziemne. Stara nawierzchnia zo-
stanie zastąpiona bitumiczną – asfalt zostanie położony na terenie
całego parkingu, dzięki czemu liczba miejsc postojowych – 45 – nie
ulegnie zmniejszeniu.

Prace remontowe powinny potrwać do końca roku. Prowadzi je
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. z d m . w a w . p l

Urząd Dzielnicy Ursynów
informuje o podpisaniu
umowy, której przedmio-
tem jest wykonanie re-
montu obiektu mostowe-
go, usytuowanego w pasie
drogowym ulicy Surowiec-
kiego na terenie Dzielnicy
Ursynów. 

Wartość prac to 248 233,08
zł, a planowany termin ich
ukończenia to grudzień br. Pra-
ce zostały zlecone na prośbę
mieszkańców oraz po weryfika-
cji stanu technicznego wiaduk-
tu przez Instytut Badawczy Dróg
i Mostów.

Podczas użytkowania wiaduk-
tu łączącego Olkówek z Parkiem
im. Romana Kozłowskiego za-
częły następować oznaki „zmę-
czenia” materiałowego, czyli
drobne ubytki, zarysowania, od-
padający tynk. Zgłaszali to
mieszkańcy okolicznych bloków
z prośbą o podjęcie działań, jed-
nocześnie podczas corocznych
przeglądów okresowych dróg i
drogowych obiektów inżynieryj-

nych dostrzeżono rysy i pęknię-
cia. Wychodząc naprzeciw proś-
bom mieszkańców, urząd zlecił
ekspertyzę dotyczącą wykona-
nia remontu wiaduktu. Na pod-
stawie wniosków z ekspertyzy
Urząd Dzielnicy Ursynów roz-

począł procedurę przetargową, a
umowa na realizację tych prac
została właśnie podpisana.

– Wiadukt pamięta jeszcze po-
czątki Ursynowa i chociaż, jak
wykazała ekspertyza, jego
uszkodzenia nie są poważne,

zdecydowaliśmy się na zlecenie
prac remontowych jeszcze w
tym roku. Chodzi przede wszyst-
kim o bezpieczeństwo mieszkań-
ców, ale także o estetykę naszej
dzielnicy – mówi burmistrz Ursy-
nowa, Robert Kempa.

Urzędnicy z ursynowskiego ratusza, w towarzystwie
pracowników Fundacji Hospicjum Onkologicznego im.
św. Krzysztofa, w rekordowym tempie 100 cebulek na
minutę posadzili kolejne Pole Nadziei na Ursynowie.
Na wiosnę trawniki przed hospicjum rozkwitną na-
dzieją. W sumie posadziliśmy 5,5 tys. cebulek. Władze
Ursynowa wspierają akcję od 6 lat.

Pola Nadziei to międzynarodowy program realizowany przez
hospicja, polegający na sadzeniu cebulek żonkili. Kwiaty, które
wyrosną z cebulek, są rozdawane w okresie wiosennym, podczas
ulicznych kwest. Idea Pól Nadziei przypomina o niesieniu bezinte-
resownej pomocy chorym oraz o potrzebie wsparcia ich samych i
ich rodzin. Więcej informacji o Polach Nadziei na stronie
www.fho.org.pl.

W dniu 22 października na Ursynowie posadzono
pierwsze drzewa w ramach nowego programu „Zostań
sponsorem drzewa na Ursynowie”. Dzięki pracowni-
kom Landbell Group dwie lipy drobnolistne posadzono
w rejonie skrzyżowania ulic Kabackiej i Leśny Trakt.
Urząd Dzielnicy Ursynów zachęca kolejne podmioty i
osoby prywatne do udziału w programie.

Celem programu jest zaangażowanie mieszkańców, organizacji
pozarządowych i lokalnych podmiotów gospodarczych w rozwój pu-
blicznych terenów zieleni na terenie Dzielnicy Ursynów.W ramach
programu sponsor ma za zadanie zakupić i posadzić drzewa o pa-
rametrach wskazanych przez urząd. Zgłoszenia i pytania dotyczą-
ce programu można kierować do Magdaleny Suszko, Ogrodnika
Dzielnicy: msuszko@ursynow.pl.

To będzie wspaniałe Pole Nadziei

Pierwsze drzewa już posadzone

Nie będzie śladu po dziurach...

Nowe życie wiaduktu w pasie ulicy Surowieckiego
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W związku z nasilającą się epidemią choroby COVID-19, wywo-
ływaną przez wirus SARS-CoV-2 Urząd Dzielnicy Ursynów informu-
je, że do odwołania zawieszone zostaje funkcjonowanie Punktu
Zbiórki Elektrośmieci na ul. Przy Bażantarni. W miejscu zbiórki w
najbliższych dniach pojawi się tablica informacyjna z wykazem
najbliższych kontenerów na elektroodpady.

Urząd Dzielnicy Ursynów informuje, że terminy wyda-
wania karmy dla kotów wolno żyjących, bytujących na
terenie Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy, będących
pod opieką opiekunów społecznych, planowane na 30 i
31 października 2020 r. – zostały przesunięte na nastę-
pujące terminy:

13.11.2020 r. 8:00-14:00
14.11.2020 r. 9:00-12:00
Wydawanie karmy odbędzie się na parkingu przy Urzędzie Dziel-

nicy Ursynów.
Zmiana terminu spowodowana jest problemami wynikającymi

z epidemii Covid-19.

W powstającym na terenie Ursynowa Szpitalu Połu-
dniowym zostaną wdrożone  nowoczesne rozwiązania
dotyczące pacjentów. Jednym z takich rozwiązań jest
Portal Pacjenta. 

– Pracujemy nad nowoczesnymi rozwiązaniami dla przyszłych pa-
cjentów Szpitala Południowego. Jednym z nich jest Portal Pacjen-
ta, z którego już dziś korzystają pierwsi pacjenci Szpitala na Solcu.
Choć uruchomienie szpitala na Ursynowie to perspektywa przyszłe-
go roku, zachęcam do założenia konta na stronie www.cmsolec.pl
już dziś.  Informacje dotyczące profilaktyki oraz zalecenia w cza-
sie pandemii koronawirusa mogą być bardzo przydatne – mówi Pre-
zes Zarządu Ewa Więckowska.

Portal Pacjenta to efekt realizacji projektu „Zapewnienie wyso-
kiej jakości usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług w Szpi-
talu SOLEC Sp. z o.o. w Warszawie”. Projekt współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej II “Wzrost e-potencjału na Mazowszu” Działanie 2.1
“E-usługi” Poddziałanie 2.1.1 “E-usługi dla Mazowsza” Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na la-
ta 2014 - 2020. Wartość projektu wynosi 7 077467,60 zł, a tym kwo-
ta dofinansowanie z UE to 5 542236,32 zł

Punkt Zbiórki Elektrośmieci
zawieszony do odwołania

Odbiór karmy dla kotów 
– terminy przesunięte

Portal Pacjenta dla 
przyszłych pacjentów 
Szpitala Południowego

W sobotę w  kościele pw. Matki Bożej Anielskiej odbył
się koncert pt. Mokotów w hołdzie św. Janowi Pawłowi
II - w 100. rocznicę urodzin w wykonaniu Państwowego
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. 

Repertuar stanowił poruszający wybór arcydzieł muzyki ko-
ścielnej, nazwanych „boską muzyką”, a skomponowanych na
przestrzeni kilku epok przez największych, międzynarodowych
kompozytorów. W czasie koncertu nie zabrakło również ulubio-
nych przez św. Jana Pawła II utworów, takich jak „Barka” czy
„Czarna Madonna”, które zespół „Mazowsze” ma w swoim reper-
tuarze od wielu lat.

Koncert  „Mazowsza” 
na Mokotowie

#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Koncert Liryki Wokalnej
W piątek 6 listopada o godz. 18.00 razem ze Służewskim Do-

mem Kultury odbędzie się Białoruska Liryka Wokalna – koncert,
w którego programie znajdą się najpiękniejsze pieśni w języku
białoruskim opisujące piękno kraju, jego historię, nostalgię,
tęsknotę, radość, miłość oraz przyjaźń.

Obowiązują bezpłatne wejściówki – dostępne online i w ka-
sie SDK. Koncert odbędzie się zgodnie z obowiązującymi zale-
ceniami sanitarnymi. Prosimy pamiętać o noszeniu maseczek,
zachowaniu dystansu i dezynfekcji rąk.

Portrety Mokotowskich
Wolontariuszy

Działasz aktywnie na Mokotowie? Lubisz angażować się w spra-
wy związane z Twoim otoczeniem? Przyjdź na warsztaty, stwórz
autoportret i świętuj Międzynarodowy Dzień Wolontariusza!

Służewski Dom Kultury, Dom Kultury Kadr, Centrum ŁOWIC-
KA, Dorożkarnia realizują lokalny projekt pt. “JESTEŚMY TU!
Portrety mokotowskich wolontariuszek i wolontariuszy”.

Podczas spotkania stworzysz autoportret z tkanin i mate-
riałów recyklingowych, który stanie się częścią zbiorowej pra-
cy artystycznej 5 grudnia, podczas Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza połączone zostaną wszystkie prace powstałe
na warsztatach w wielkoformatową tkaninę, która zaistnieje w
przestrzeni publicznej Mokotowa. Praca pozwoli zobaczyć róż-
norodność i wielość aktywistów i aktywistek działających na Mo-
kotowie. Będzie to okazja do poznania się, celebracji naszych
działań a także uświadomienia i pokazania jak wiele osób an-
gażuje się wolontaryjnie w naszej dzielnicy.
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Na Odyńca chodnik nareszcie dla pieszych

Po kontrowersyjnym werdykcie
Trybunału Konstytucyjnego
przez całą Polskę przetoczyły się
fale protestów. Blokowano
m.in. skrzyżowania na Ursyno-
wie, Mokotowie i Wilanowie.
Niestety, nie obyło się bez 
przemocy. 

W czwartek Trybunał Konstytucyj-
ny ogłosił wyrok w sprawie zgodności z
konstytucją aborcji w przypadku cięż-
kiego uszkodzenia płodu. Orzeczenie
negujące taką możliwość zapadło więk-
szością głosów. Sędziowie Leon Kieres

i Piotr Pszczółkowski zgłosili zdanie od-
rębne. Wyrok spowodował wzburze-
nie sporej części społecznej i masowe
protesty. 

Mamy dość!
Manifestacje, które przetoczyły się

przez całą Polskę, skierowane były
przede wszystkim przeciwko partii Pra-
wo i Sprawiedliwość oraz Kościołowi.
Protestuje głównie młode pokolenie,
zdaniem socjologów dotychczas mało
aktywne politycznie. Wyrok trybunału
wzburzył obywateli, czego efekty wi-

dzieliśmy także w południowych dziel-
nicach Warszawy. Protestujący zablo-
kowali skrzyżowania przy: Puławskiej,
al. KEN i al. Rzeczypospolitej. 

– Przyszłam tutaj powiedzieć: mamy
dość! Mamy dość tego, że starsi pano-
wie zaglądają nam pod spódniczkę i
mówią, co mamy robić. Nie ma zgody
na dominację fanatyków religijnych,
którzy myślą, że ich książka pisana 2000
lat temu to prawda objawiona. Możecie
sobie tak myśleć, ale nie próbujcie na-
rzucić swoich fantazji innym – mówi
rozemocjonowana Kasia, uczestniczka

blokady przejścia dla pieszych na Wila-
nowie. 

Dewastacje i przemoc
Rozpoczęcie wojny ideologicznej w

czasie największego od 1981 roku kry-
zysu w Polsce spowodowało wzrost na-
pięć społecznych. Obie strony konflik-
tu oskarżają się o nakręcanie spirali nie-
nawiści. Podczas protestów zdewasto-
wano elewacje świątyń oraz pomniki.
Nie obyło się  również bez rękoczynów
i szarpaniny pomiędzy zwaśnionymi
stronami. 

Do niezwykle niebezpiecznego zda-
rzenia drogowego doszło podczas po-
niedziałkowego Strajku Kobiet. Mani-
festanci blokujący ul. Puławską nara-
zili się jednemu z kierowców. Właści-
ciel srebrnego BMW wjechał w tłum
ludzi – potrącił dwie kobiety i oddalił
się z miejsca zdarzenia. Jak ustaliło
Radio dla Ciebie, jedna z poszkodo-
wanych trafiła do szpitala. Druga od-
daliła się z miejsca wypadku o wła-
snych siłach, zaś jego sprawca został
zatrzymany. 

P i o t r  C e l e j

Kobiety mają dość!

Kierowcy nie zatrzymają
już samochodów na chod-
niku ul. Odyńca. Przenie-
siono tam parkowanie na
jezdnię, prace właśnie się
zakończyły. Piesi zyskali
przestrzeń do swobodnego
poruszania się, a także
dodatkową zebrę. 

Zmiana jest efektem kontynu-
acji programu przenoszenia par-
kowania z chodników na jezd-
nię. Wdrożono ją na ul. Odyńca
na odcinku od al. Niepodległości
do ul. Puławskiej. Jednopasmo-
wa jezdnia ma na tym fragmen-
cie aż 9 metrów szerokości (4,5
metra w każdym kierunku), dla-
tego nie było przeszkód, by słu-
żyła nie tylko do jazdy.

Prace rozpoczęły się we wrze-
śniu od malowania oznakowa-
nia poziomego i wyznaczania
pasów postojowych. Zakończyły
się w zeszłym tygodniu ustawia-
niem oznakowania pionowego,
które informuje, że samochodów
nie wolno już zatrzymywać po-

za jezdnią. Chodniki w całości
stały się dostępne dla przechod-
niów. Dzięki temu piesi nie mu-
szą przeciskać się między autami
a ogrodzeniem posesji.

Roboty związane z przenosze-
niem parkowania objęły także
wydzielenie stref wyłączonych
z ruchu i zatrzymywania – przed
i za pasami postojowymi. Takie
strefy powstały też przed przej-
ściami dla pieszych, dzięki cze-
mu ich rejon stał się bezpiecz-
niejszy. Wszystkie zebry uległy
skróceniu ze względu na zwę-
żenie jezdni – w tym jedna no-
wa, którą utworzono na wysoko-
ści ul. Odyńca 31.

Po zmianie powstały 64 legal-
ne miejsca parkingowe. Zyskali
na tym niepełnosprawni – trzy
miejsca przeznaczyliśmy właśnie
dla nich. Dotąd nie było tam ani
jednej „koperty”.

Wprowadzenie parkowania
na jezdnię po północnej stronie
ul. Odyńca nie spowodowało
utrudnień w ruchu. Do dyspo-

zycji jest nadal tyle samo pasów
ruchu, a przesunięciu uległ je-
dynie środek jezdni, aby kierow-
cy jadący z przeciwka mogli bez-
piecznie się mijać.

Prace na ul. Odyńca na odcin-
ku od al. Niepodległości do ul.
Puławskiej będą kontynuowa-
ne. W przyszłym roku drogowcy
wrócą, by wymienić zniszczony
chodnik po północnej stronie uli-
cy. Będzie to drugi etap robót
związanych z poprawą bezpie-
czeństwa w tym miejscu. Doce-
lowo piesi zyskają tam nie tylko
więcej przestrzeni, ale poprawie
ulegnie również komfort poru-
szania się.

Powierzchnie wyłączone z ru-
chu i wysepki zostaną rozebrane
i zastąpione zielenią. Fragment
ulicy przy okazji stanie się bar-
dziej estetyczny i przyjazny. Ter-
min realizacji drugiego etapu
uzależniony jest od wygospoda-
rowania dodatkowych środków
na ten cel.

z d m . w a w . p l
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

W tunelu brak 
światełka

Wraz z powiększającą się licz-
bą świeżych zachorowań coraz
bardzie ogranicza się potencjał
obronny polskiej medycyny. Z
rosnącym niepokojem patrzymy
na zmniejszanie się puli dostęp-
nych respiratorów, niezbędnych
do podtrzymania oddychania
najciężej chorych. W skali kraju
posiadamy ich łącznie 1663. W
ubiegłym tygodniu zajętych by-
ło nieco ponad dziewięćset, w
środę już 1150. Wolnych pozo-
staje niewiele ponad pięćset.
Warto pamiętać, że spośród cho-
rujących około 20% to przypad-
ki ciężkie, z których znaczna
część nie może oddychać bez re-
spiratora.  Przy gwałtownie ro-
snącej ilości zachorowań per-
spektywy wydają się mroczne.

Stan zagrożenia epidemiolo-
gicznego wprowadzony w Polsce

16 marca 2020 r. trwa już po-
nad siedem miesięcy. Patrząc
wstecz, z pewnym rozrzewnie-
niem można wspominać emo-
cje wywołane wiosennymi przy-
rostami  liczby zachorowań nie
przekraczającymi  kilkuset przy-
padków dziennie. Obecny roz-
wój epidemii w Europie zdaje
się  przypominać fazy tsunami,
gdy po pozornym uspokojeniu i
cofnięciu się oceanu, niespodzie-
wanie powracają potężne fale,
siejące zniszczenie i śmierć.  Ana-
logicznie jest z Covidem – po
wiosennym gwałtownym  przy-
roście zachorowań z dużą ilością
przypadków śmiertelnych, dzię-
ki wymuszonemu dystansowi,
liczba zachorowań zaczęła się
zmniejszać. Niestety, odbiło się
to na dyscyplinie dystansowej i
bagatelizowaniu maseczek. Na
efekty nie trzeba było długo cze-
kać. W miarę powrotów z wa-
kacyjnych wyjazdów następo-
wał najpierw powolny przyrost
nowych przypadków, by od
wczesnej jesieni przyspieszać co-
raz gwałtowniej. 

Analogiczna sytuacja wystę-
puje w całej Europie. Rekordowa
ilość zachorowań – ponad 33 tys.
dziennie – występuje we Fran-
cji; ponad 22 tys. w Wielkiej Bry-
tanii i we Włoszech. Poziom 10 -
15 tys. zachorowań w takich kra-

jach jak Holandia, Belgia czy
Czechy jest również wynikiem
dramatycznym, biorąc pod uwa-
gę relatywnie mniejszą liczbę
mieszkańców tych krajów. 

Możliwości walki niektórych
krajów zbliżają się do granicy
zasobów. Ostatnio Czechy zwró-
ciły się do Unii Europejskiej z
prośbą o wsparcie w związku z
brakiem respiratorów. W odpo-
wiedzi czescy chorzy otrzymali
30 respiratorów z rezerw UE,
105 z Holandii i 15 z Austrii. Z
kolei w Belgii zaczyna brakować
zdrowych lekarzy do obsługi pa-
cjentów. Jak podaje agencja
BBC, co czwarty pracownik me-
dyczny w Liege w Belgii choruje
na SARS-CoV-2. W tej sytuacji
kierownictwo aż 10 szpitali w
tym kraju zwróciło się do leka-
rzy, pielęgniarek i ratowników
medycznych, którzy uzyskali po-
zytywne wyniki zakażenia ko-
ronawirusem, ale nie mają obja-
wów, by kontynuowali pracę.
Wzrost liczby pacjentów wyma-
gających intensywnej terapii
sprawił, że w ciągu 15 dni liczba
takich pacjentów przekroczy
dwa tysiące, czyli maksymalną
pojemność OIOM-ów. W obliczu
tej sytuacji belgijski minister
zdrowia Frank Vandenbrouke
stwierdził, że władze “nie są w
stanie dłużej kontrolować tego,
co się dzieje”. Światełka w tune-
lu nie widać.

Wredność 
Covid-19

Grupa Koronawirusów, do
których zalicza się SARS-CoV-2,
jest dobrze rozpoznana. Dotych-
czas taki zarazek był znany jako
odpowiedzialny m.in. za łagod-
ne infekcje dróg oddechowych.

Jednak w ostatnich latach spoj-
rzenie znacząco zmieniło się,
gdy koronawirus zaczął muto-
wać  najpierw do śmiertelnego
SARS, a po kilku latach do MERS
-również śmiertelnego, choć nie-
co inaczej. Obydwie epidemie
zostały stosunkowo szybko za-
blokowane, choć drobne ogni-
ska MERS jeszcze istnieją. No i
pojawił się najmłodszy brat SAR-
S-CoV-2. 

COVID-19  jest  złośliwy ina-
czej. Przebieg ciężki lub zagraża-
jący życiu obserwuje się dotych-
czas u ok. 20 procent chorych.
Natomiast pozostałe osoby z do-
datnim wynikiem testów choru-
ją w sposób łagodny lub nawet
bezobjawowo. Również począ-
tek choroby w ciągu pierwszych
kilku dni może przebiegać bez
widocznych, niepokojących ob-
jawów. Jednak nawet w tej fa-
zie chory niedostrzegalny może
zainfekować stojącą obok oso-
bę, która całkowicie nieświado-
ma już wkrótce może genero-
wać kolejne sieci infekcyjne. Stąd
też wynika  bezwzględna ko-
nieczność unikania bliskości ja-
kichkolwiek osób innych niż do-
mownicy.  Covid-19 jest najgroź-
niejszy dla osób starszych oraz  z
osłabionym systemem immuno-
logicznym organizmu. Zagroże-
nie, jakie wywołuje w obrębie
układu oddechowego, zwłasz-
cza w płucach, jest przedmiotem
wielkiego niepokoju. Prawie każ-
de cięższe przechorowanie CO-
VID-19 pozostawia ślad w płu-
cach w postaci mniejszego lub
większego zwłóknienia. To bar-
dzo groźny stan, który zaniedba-
ny może  prowadzić w konse-
kwencji do schorzeń niezwykle
trudnych do leczenia, takich jak

POChP (przewlekła obturacyj-
na choroba płuc) – przyczyniają-
cej się do niewydolności płuc i
zagrażająca życiu.

SARS-CoV-2 charakteryzuje
wielka zaraźliwość. Przenosząc
się głównie drogą kropelkową –
podczas kichnięcia, ale nawet
delikatnego zakasłania – wirusy
w sposób niezauważalny mogą
przeniknąć do dróg oddecho-
wych. Każdy bliższy kontakt z
chorą osobą może skutkować za-
infekowaniem organizmu.  Ale
wirus może być przeniesiony
również za pośrednictwem rąk ,
na których dotrze do śluzówek
dróg oddechowych i nawet oczu.
Lipidowe “nóżki” wirusa mogą
przylepiać się do twardych po-
wierzchni (metal, tworzywa
sztuczne) i zachować aktywną
gotowość do replikacji nawet
przez kilka tygodni. 

W miarę trwania pandemii
SARS-CoV-2 i kontynuowania
badań, zaczęły pojawiać się no-
we niepokojące obserwacje.  Do-
tychczas świat medyczny wy-
obrażał sobie, że jak w przypad-
ku grypy, przechorowanie Co-
vid-19 wytworzy przeciwciała i
przynajmniej kilkumiesięczną
odporność. Jednak najnowsze
badania wykazały, że obecność
przeciwciał nie jest trwała i
zmniejsza się znacznie szybciej
niż się spodziewano. Oznacza
to, że na Covid-19 można po kil-
ku miesiącach a nawet tygo-
dniach zachorować jeszcze raz. 

Również weryfikacji ulega
okres, w którym występuje zdol-
ność do zarażania osoby chorują-
cej. Dotychczas przyjmowano, że
jest to około 14 dni. Jednakże
ostatnio zespół badaczy z Trinity
College w Dublinie doszedł do
wniosku, że maksymalny czas in-
kubacji COVID-19 wynosi aż 34
dni. Oznacza to, że osoba uznana
już za zdrową może ciągle zara-
żać innych, stanowiąc niezwykle
silne zagrożenie dla otoczenia.
Zauważono również, że okres in-
kubacji  wirusa, oceniany na śred-
nio 6 dni, może wynieść nawet
12 dni. Stanowi to zagrożenie
zdolnością  do infekowania  przez
osoby, które zakończyły kwaran-
tannę. Są jednak nadal nosiciela-
mi wirusa, który uaktywni się po
kilku kolejnych dniach.

Bohaterowie 
obecnych dni 

O nich mówi się mało, ale per-
sonel medyczny -– lekarze, pie-
lęgniarki, ratownicy i pozostałe
osoby – to cisi bohaterowie ostat-
nich miesięcy. Przebywanie
przez wiele godzin w szczelnym
kombinezonie ochronnym to
mordercza praca w niezwykle
trudnych warunkach. Bez moż-
liwości napicia się, zjedzenia
zwykłego cukierka czy zastoso-
wania gumy do żucia, bez moż-

liwości zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb fizjologicznych.
Pracujący na dworze przy pobie-
raniu wymazów mają teraz tro-
chę chłodniej, ale podczas let-
nich upałów kąpali się godzina-
mi we własnym pocie. Przyglą-
dałem się ostatnio pracy ekipy
“Diagnostyki” podczas czynności
na parkingu Urzędu Dzielnicy
Ursynów. Ciągle na nogach, wie-
le godzin, bo ponad setka cze-
kających zarówno w samocho-
dach, jak i przybyłych pieszo. Lu-
dzie wściekli. Zabrakło chyba
dobrej organizacji ruchu ze stro-
ny koordynatorów z “Diagnosty-
ki”, stojące w czterech rzędach
samochody próbują przepychać
się poza kolejnością. Dwóch pra-
cowników w kombinezonach
zbiera dane osobowe, dwójka
innych na zmianę pobiera wy-
mazy, w tempie, bo ludzie czeka-
ją. Medycy nie są w stanie śle-
dzić, kto teraz następny, to po-
winni robić jacyś koordynatorzy,
których nie widać. Jest ponie-
działek, ok. 11.30.  Pani Anna
przyjechała z Pragi Południe ko-
munikacją miejską.

– Ja tu jestem od 6.15, taki ba-
łagan, brak organizacji. Naj-
pierw obsługują osoby ze skiero-
waniami z NFZ, potem od 10 już
bez skierowań. I wtedy zaczyna
się chaos, nikt nie utrzymuje po-
rządku. Jestem tu już trzeci raz,
ciągle od samego rana. W pią-
tek (23 października) wykonali
tylko 20 testów, bo powstała ja-
kaś awaria. W sobotę obsłużyli
znów tylko około 20 osób. No i
dzisiaj wreszcie się udało, po 5
godzinach czekania. Samo po-
bieranie wymazów nie jest takie
straszne, da się wytrzymać. Naj-
pierw dosyć głęboko z gardła,
potem również z nosa, z każdej
dziurki osobno. Raptem kilka
minut i już. Organizacja pracy
jest koszmarna. Ale jeden pozy-
tyw – personel medyczny. Oni
są wspaniali, jak jakieś anioły.
Zapracowani, zabiegani, a na-
wet próbują się czasem uśmie-
chać – opowiadała pani Anna. 

No cóż, sytuacja jest trudna. I
wiele wskazuje, że najgorsze
przed nami. Specjalistyczny “Jo-
urnal of Public Health Manage-
ment and Practice” w najnow-
szych wydaniu zwraca uwagę,
że “Wobec braku solidnych stra-
tegii zapobiegawczych lub lecz-
niczych, wprowadzenie dystan-
su społecznego stało się kluczo-
wym elementem ograniczenia
rozprzestrzeniania się wirusa zaś
ograniczenie ruchu człowieka i
zmniejszenie kontaktów między-
ludzkich uważa się za krytyczne
dla ograniczenia przenoszenia”.
To wytyczna dla nas. Dodatkowo
- myć ręce nawet kilkadziesiąt
razy dziennie i dezynfekować. I
jak się dawniej mówiło: Niech
Bóg ma nas w swojej opiece.

Covid ostro przyspiesza...
Poranne komunikaty Ministerstwa Zdrowia, informu-
jące zachorowaniach na SARS-CoV-2, są coraz bardziej
przygnębiające. Jeszcze trzy tygodni temu niepokój wy-
woływało ponad 2200 nowych dobowych zachorowań,
ale po tygodniu dobowa ilość zachorowań wzrosła
dwukrotnie, by po kolejnym tygodniu przekroczyć
10.000 nowych zachorowań. Przyrost postępuje, osią-
gając w ostatni wtorek 16.300 i w środę 18.820 nowych
zachorowań  przy rekordowej liczbie 236 zgonów. 
Dramat się pogłębia...
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Czekają nas kolejne zmia-
ny w systemie opieki zdro-
wotnej. Pandemia korona-
wirusa wymusiła zmiany
w stołecznych szpitalach.

Kilkanaście tysięcy nowych
zarażeń dziennie oraz walka
o linię telefoniczną do przy-
chodni. To rzeczywistość pa-
cjentów podczas pandemii wi-
rusa COVID-19. Sprawdzili-
śmy, jak wygląda ochrona
zdrowia w południowych
dzielnicach Warszawy. 

Zamknięty szpital
Szpital Czerniakowski będzie

przyjmował tylko pacjentów za-
każonych koronawirusem. Bę-
dzie to druga tego typu placów-
ka w stolicy. Pierwszą jest szpital
MSWiA przy ul. Wołoskiej. W
placówce na Czerniakowie na
chorych ma czekać 200 łóżek.
Dodatkowo rozważa się ustawie-
nie łóżek dla chorych w Centrum
Onkologii, gdzie wstrzymano
prace bloku operacyjnego z po-
wodu wystąpienia zakażenia u
personelu placówki. 

– Do wtorku zostaje wstrzy-
mana praca bloku operacyjne-
go na Ursynowie w związku z
koniecznością odbycia kwaran-
tanny personelu, po kontakcie z
osobą zakażoną. Pacjenci są in-
formowani o przesunięciu pla-
nowanych operacji, zapewnili-
śmy personel dla nagłych przy-
padków i zabiegów, które z uwa-
gi na stan pacjentów nie mogą
być przełożone” – informowali
przedstawiciele szpitala.

Dodatkowy, polowy szpital
dla chorych na COVID-19 po-
wstanie też na stadionie PGE Na-
rodowym. Wiadomo, że nowa
placówka gotowa będzie przy-
jąć 500 chorych, rozlokowanych
w salach konferencyjnych na te-
renie obiektu. Według TVN24,
szpitalem pokieruje Artur Za-
czyński – neurochirurg i zastęp-
ca Dyrektora ds. Medycznych w
szpitalu MSWIA w Warszawie.
Zaczyński ma doświadczenie w
pracy na obiekcie – był koordy-
natorem ds. medycznych pod-
czas turnieju EURO 2012.

Szpital Południowy 
zamknięty

Położony na Ursynowie Szpi-
tal Południowy, choć z zewnątrz
wygląda na ukończony, nie mo-
że przyjmować pacjentów. Usy-
tuowana na Ursynowie placów-
ka wciąż czeka na odbiory. 

– Zgodnie z przepisami, to jest
plac budowy – powiedziała w
TVN Warszawa rzeczniczka sto-
łecznego ratusza Karolina Ga-
łecka. – To miejsce nie spełnia
jeszcze norm bezpieczeństwa
budowlanego. Obiekt nie został
odebrany ani przez inspekcję sa-
nitarną, ani przez inspekcję nad-
zoru budowlanego. W momen-
cie, kiedy obiekt jest nieodebra-
ny, może stwarzać niebezpie-
czeństwo – powiedziała.

Potencjalne otwarcie może
mieć miejsce w marcu przyszłe-
go roku. 

W Warszawie powstały mo-
bilne oraz stacjonarne punkty

poboru wymazu w kierunku ba-
dania obecności COVID-19.
Mieszkańcy narzekają jednak na
słabszą jakość podstawowej
opieki medycznej. Infolinie są
często przeciążone, bowiem
pierwszą formą kontaktu z pa-
cjentem jest teleporada. Wbrew
obiegowej opinii, lekarze pierw-
szego kontaktu wciąż również
przyjmują chorych. 

– Dopiero jeżeli z takiej pora-
dy wynikać będzie konieczność
bezpośredniego zbadania pa-
cjenta, lekarz zaprosi Państwa
na wizytę na wyznaczoną godzi-
nę. Teleporady mogą być udzie-
lane również w Ambulatoryjnej
Opiece Specjalistycznej – uspo-
kaja komunikat na stronie ZOZ
Ursynów. 

Warszawscy lekarze apelują
również, żeby w razie stwierdze-
nia u siebie bądź u najbliższych
objawów ostrej infekcji dróg od-
dechowych (gorączka >38 stop-
ni C wraz z kaszlem lub duszno-
ścią) w powiązaniu z kryteria-
mi epidemiologicznymi zgłosić
się do oddziału zakaźnego lub
obserwacyjno-zakaźnego. 

W przypadku wystąpienia sta-
nu nagłego zagrożenia zdrowia
(np. duszność) w celu przewie-
zienia pacjenta z podejrzeniem
infekcji koronawirusem SARS
CoV-2 należy skorzystać z trans-
portu sanitarnego ZRM – nume-
ry telefonów 112 oraz 999 lub:
Główny Dyspozytor PRM w War-
szawie ul. Słomińskiego 17/47
tel. 22 525 12 09.

P i o t r  C e l e j

Od początku pandemii stolica
wspiera służbę zdrowia, w
znacznej mierze wyręczając w
tym administrację rządową.
Warszawa przeznaczyła ponad
35 mln zł na przygotowanie
służby zdrowia do walki z CO-
VID-19. Zakupy środków ochro-
ny osobistej idą już w miliony
sztuk. Wyposażono 30 nowych
stanowisk do intensywnej tera-
pii. Szpitale otrzymały ponad
130 tys. litrów środków do de-
zynfekcji. Uruchomiono 15
punktów wymazowych.

Maski, fartuchy, płyn do dezynfekcji
Jeszcze wiosną – w marcu i kwietniu

– Warszawa przeznaczyła łącznie 25
mln zł na zakup środków ochrony indy-
widualnej. Były to pieniądze z rezer-
wy kryzysowej miasta. Udało się ku-
pić 885 tys. maseczek ochronnych, 180
tys. półmasek, 263 300 ochraniaczy
na głowę i obuwie, 63 580 przyłbic
oraz gogli ochronnych, 530 tys. fartu-
chów różnego typu, 45 tys. kombinezo-
nów, ok. 1,6 mln szt. rękawic, 40.000
szt. rękawic z długim mankietem,
30.000 szt. kompletów chirurgicznych,
ok. 130 tys. litrów płynów do dezynfek-
cji rąk i powierzchni, 2.646 op. prepa-
ratu chlorowego do dezynfekcji, 200
termometrów.

Zakupione środki ochrony indywi-
dualnej zostały przekazane do miej-
skich szpitali i przychodni lecznictwa
otwartego, Biura Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego, Stołecznego
Centrum Opiekuńczo-Leczniczego sp.

z o.o., organizacji oraz jednostek reali-
zujących zadania z zakresu ochrony
zdrowia i pomocy społecznej na rzecz
mieszkańców m.st. Warszawy, w tym
dla: Domu Wsparcia dla Powstańców
Warszawskich, Zakładu Opiekuńczo-
-Leczniczego im. Edmunda Bojanow-
skiego Sióstr Służebniczek NMP, Do-
mowej Opieki Medycznej „Do-Med”,
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratun-
kowego i Transportu Sanitarnego „Me-
ditrans” SP ZOZ, Caritas Diecezji War-
szawsko-Praskiej dla Hospicjum Domo-
wego, Fundacji Hospicjum Onkologicz-
ne św. Krzysztofa, Fundacji Warszaw-
skie Hospicjum dla dzieci, Parafii Rzym-
skokatolickiej św. Zygmunta dla Archi-
diecezjalnego Zespołu Domowej Opie-
ki Paliatywnej, Ośrodka Hospicjum Do-
mowe Zgromadzenia Księży Marianów
Niepokalanego Poczęcia NMP, Stowa-
rzyszenia Hospicjum Domowe, Hospi-
cjum Opatrzności Bożej Księża Orioni-
ści i Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Część przekazanych środków ochrony
indywidualnej stanowi rezerwę kryzyso-
wą miejskich podmiotów leczniczych do
użycia np. w sytuacji niespodziewanych
problemów z zaopatrzeniem lub nagłe-
go wzrostu zapotrzebowania w związku
z pogorszeniem sytuacji epidemicznej.
Niezależnie od otrzymanych środków
ochrony podmioty lecznicze zostały zo-
bowiązane do realizacji zakupów środ-
ków ochronnych na bieżąco. 

Kontenery medyczne
We wrześniu miasto przeznacztło z

rezerwy kryzysowej 1,6 mln zł na 3 kon-

tenery medyczne dla Szpitala Wolskie-
go i 6 dla Szpitala Bielańskiego. Konte-
nery pomogą uporządkować ruch cho-
rych, usprawnić izolację i obserwację
potencjalnie zakażonych, a także po-
prawią warunki higieniczno-sanitarne
podczas przyjęcia pacjentów do SOR.
Kontenery zostały już zamówione, po-
winny zacząć funkcjonować na przeło-
mie listopada i grudnia.

Kontenery, które staną przy Szpitalu
Bielańskim będą przeznaczone do izo-
lacji pacjentów SOR. Będą wyposażone
m.in. w łazienki, wózki leżące do trans-
portu chorych – łącznie powstanie 12
dodatkowych miejsc leżących dla pa-
cjentów SOR.

Z kolei przy Szpitalu Wolskim staną
kontenery z jednoosobowymi salami
obserwacyjnymi (5 sztuk) oraz konte-
ner pielęgniarski. Będą w pełni wyposa-
żone w odpowiednie urządzenia me-
dyczne. Znajdzie się w nich miejsce tak-
że na łazienki. Dodatkowo Szpital Wol-
ski planuje zakup aparatu USG, videola-
ryngoskopu, defibrylatora transporto-
wego oraz systemu kardiomonitorują-
cego wraz z centralą - jako wyposażenie
kontenerów.

Stanowiska do intensywnej terapii
Aż 8,5 mln zł przesunięto z rezerwy

kryzysowej m.st. Warszawy na zakup
aparatury i sprzętu medycznego. Uda-
ło się doposażyć miejskie szpitale w: 30
respiratorów, 30 kardiomonitorów, 30
stacji pomp infuzyjnych, 30 łóżek wraz
z materacami przeciwodleżynowymi,
30 ssaków medycznych, 6 aparatów do

terapii nerkozastępczej i 10 urządzeń
do dezynfekcji (biodekontaminacji).

Zakupiony sprzęt i aparatura me-
dyczna są wykorzystywane m.in. w
szpitalach Bielańskim, Wolskim i na
Solcu.

Punkty wymazowe
W ramach umowy z NFZ w Warsza-

wie działają 23 punkty, które pobiera-
ją materiał do badań w kierunku Sars-
CoV-2. Aż 15 punktów prowadzą pod-
mioty lecznicze, których organem two-
rzącym jest m.st. Warszawa. W dzie-
sięciu z pośród obsługiwanych przez
miejskie podmioty punktach, można
pobrać materiał bez konieczności wysia-
dania z pojazdu. Staramy się, by zwięk-
szyć liczbę punktów wymazowych. W
tym celu wystąpiliśmy z pismem do
burmistrzów z prośbą o wskazanie ko-
lejnych lokalizacji, gdzie mogłyby one
powstać.

Pomoc dla służb medycznych
Aby wspomóc pracowników placó-

wek medycznych, miasto zwolniło z
opłat za parkowanie pracowników pod-
miotów leczniczych, laboratoriów prze-
prowadzających badania w kierunku
koronawirusa, NFZ czy sanepidu zloka-
lizowanych w Strefie Płatnego Parkowa-
nia Niestrzeżonego (SPPN).

Nawiązano też współpracę z War-
szawskim Uniwersytetem Medycznym
w zakresie wsparcia przez studentów  V
i VII roku studiów - w ramach wolonta-
riatu - miejskich podmiotów lecznictwa
otwartego.

Weryfikowana jest możliwość dosto-
sowania miejskich szpitali do ewentual-
nej konieczności przekształcania w szpi-
tale jednoimienne. Dodatkowo podjęto
działania, mające na celu usprawnie-
nie teleporad medycznych w miejskich
przychodniach i szpitalach.
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Od 19 października, po wprowadzeniu w
Warszawie czerwonej strefy ostrzegaw-
czej, 166 szkół ponadpodstawowych i bli-
sko 80 tys. uczniów pracuje w trybie
zdalnym. Z kolei, od 26 października, po
kolejnych obostrzeniach wprowadzo-
nych przez rząd – zdalnie uczą się też
klasy 4-8 z 214 stołecznych podstawówek
– łącznie blisko 77 tys. uczniów.

– Te zmiany wprowadzono zbyt późno. Było
kilka rozwiązań do wyboru. Można było od razu
we wrześniu wprowadzić nauczanie hybrydowe
albo przedłużyć wakacje i opóźnić rozpoczęcie
roku szkolnego. Sugerowaliśmy to, ale nas nie
wysłuchano. Teraz ta lawina nabrała rozpędu i
pomimo zastosowanych środków bezpieczeństwa,
COVID-19 dotarł już do naszych placówek oświa-
towych we wszystkich dzielnicach – podkreśla
Rafał Trzaskowski.

Od 1 września odnotowano 325 zakażeń na-
uczycieli (z 200 szkół, przedszkoli i innych pla-
cówek, 652 przebywa aktualnie na kwarantan-
nie, z czego 239 świadczy pracę zdalną). Obec-
nie w Warszawie całkowicie zawieszone zosta-
ły zajęcia w 18 placówkach, a w kolejnych 49 –
częściowo.

Z dnia na dzień pogarsza się sytuacja w miej-
skich przedszkolach – 60 nauczycieli jest zakażo-
nych, 99 przebywa na kwarantannie. Obecnie w
10 placówkach są całkowicie zawieszone zajęcia,
a w 20 – częściowo. Blisko 35 proc. przedszkola-
ków pozostaje w domach.

Prezydent  Trzaskowski: – Niestety, nasze ape-
le o wprowadzenie obowiązkowych testów dla
nauczycieli i uczniów z miejskich placówek oświa-
towych, pozostających w trybie stacjonarnym i
wracających z kwarantanny oraz apele o zwiększe-
nie subwencji oświatowej na doposażenie szkół,
uczniów i nauczycieli w komputery i laptopy –
pozostają bez odpowiedzi. Pracownicy boją się o
swoje zdrowie i życie. Liczba nauczycieli na L-4
wzrosła już do ponad 3 tysięcy.

Wobec braku na rynku dostępnych szczepio-
nek, do dziś udało się kupić jedynie 11 proc.

(1415 sztuk) szczepionek przeciwko grypie sezo-
nowej dla nauczycieli i pracowników admini-
stracji oświaty.

– Potrzebujemy 17 tys. komputerów dla
uczniów, a państwo na razie przekazało nam środ-
ki na zakup 183. To cały komentarz do przygoto-
wania edukacji zdalnej przez rząd i MEN. Ale
działamy i robimy co możemy – podkreśla Rafał
Trzaskowski.

Zadbaliśmy o sprzęt komputerowy  dla 5 tys. na-
uczycieli i uczniów. Budujemy platformę eduwar-
szawa.pl. Już 200 szkół oraz 28 poradni psycho-
logiczno-pedagogicznych może korzystać z Offi-
ce365. To oznacza, że konta na platformie eduwar-
szawa.pl ma już ponad 100 tys. warszawskich
uczniów, kolejne szkoły zostaną przyłączone. Pod-
nosimy również kompetencje cyfrowe naszych
nauczycieli – od maja trwają szkolenia dla 3,5
tys. z nich. 

– Opublikowane w ubiegły piątek rozporządze-
nie, przygotowane jak zwykle bez konsultacji, po
raz kolejny obarczone jest niejednoznacznymi
wytycznymi i wprowadza chaos. Dotyczy to m.in.
organizacji zajęć w klasach I-III w szkołach pod-
stawowych – mówi prezydent.

W przypadku szkół ponadpodstawowych od
24 października zrezygnowano z kształcenia spor-
towego i treningów w klasach sportowych, po-
zwalając równocześnie dzieciom z klas I-III szkół
podstawowych na korzystanie z basenów – lub
rząd zapomniał  wpisać to do rozporządzenia.

Nie uregulowano kwestii pracy poradni psy-
chologiczno-pedagogicznych w związku z przej-
ściem większości szkół na pracę zdalną. Nie ure-
gulowano też kwestii świetlic.  Nie wiemy czy
uczniowie np. klas IV korzystający ze świetlicy, a
skierowani decyzją rządu do nauki zdalnej, mogą
z niej korzystać.

– Te i inne wątpliwości pokazują, że nie ma i nie
było żadnego planu, żadnych scenariuszy dzia-
łań. Dyrektorzy szkół i samorządy są nadal za-
skakiwani wytycznymi z dnia na dzień. To niepo-
ważne, lekceważące, a przede wszystkim nieod-
powiedzialne – dodaje prezydent. 

Ponad 36 mln daje Warszawa

Sytuacja w szkołach i przedszkolach

Jak leczyć się podczas COVID-u?
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Wszystkich Świętych to dzień za-
dumy i symbolicznego spotka-
nia z tymi, którzy odeszli. Tra-
dycyjnie wielu mieszkańców i
gości odwiedzi warszawskie ne-
kropolie. W tym roku, ze wzglę-
du na epidemię koronawirusa,
zwróćmy szczególną uwagę na
własne bezpieczeństwo.

– Tegoroczne święto Wszystkich
Świętych będzie inne niż zwykle. Ze
względu na epidemię przede wszyst-
kim musimy zadbać o nasze wspólne
bezpieczeństwo. Dlatego od kilku tygo-
dni przygotowujemy się na każdą
ewentualność. Już wcześniej, bo od so-
boty, 17 października, uruchomiliśmy
specjalne linie cmentarne, w całym
mieście pracują informatorzy, na bieżą-
co liczymy też pasażerów pojazdach,
aby w razie potrzeby można było
wzmocnić przeciążoną linię – powie-
dział Rafał Trzaskowski, prezydent
m.st. Warszawy.

– Mimo naszych apeli rządzący nie
podjęli absolutnie żadnych decyzji zwią-
zanych z dniem Wszystkich Świętych.
Nie wiemy jednak jak sytuacja epide-
miczna będzie wyglądała za kilka dni i
jakie decyzje może podjąć rząd. Dzięki
intensywnej pracy jesteśmy gotowi na
każdy scenariusz. Dla nas bezpieczeń-
stwo mieszkańców jest najważniejsze –
dodał prezydent Trzaskowski.

– Ze względu na epidemię prosimy o
zaplanowanie wizyt na cmentarzach
nie tylko 1 listopada, ale jeśli jest to
możliwe, jedźmy odwiedzić groby bli-
skich w innych dniach – podsumował
prezydent Trzaskowski.

W czasie epidemii, gdy ważne jest
utrzymywanie dystansu społecznego i
unikanie zgromadzeń, zachęcamy, aby

groby najbliższych odwiedzić wcześniej.
Dlatego w tym roku autobusy pierw-
szej linii cmentarnej C40 już kursują i do
30 października będą jeździły co 10 mi-
nut na trasie:

CC4400:: METRO MŁOCINY – J. Kaspro-
wicza – Sokratesa – Wólczyńska – Opło-
tek – Palisadowa – Wóycickiego – CM.
PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. – CM. PÓŁ-
NOCNY-BRAMA PŁD. – Wólczyńska –
Estrady – Dziekanowska – CM. PÓŁ-
NOCNY-BRAMA ZACH.

Od soboty - 24 października, do po-
niedziałku - 2 listopada, codziennie bę-
dą wyjeżdżały na ulice autobusy kolej-
nych specjalnych linii, ułatwiające do-
jazd do cmentarzy. Będą to linie C09 i
C11. Oto ich trasy:

CC0099:: METRO MŁOCINY – Nocznic-
kiego – Wólczyńska – Opłotek – Palisa-
dowa – Wóycickiego – CM. PÓŁNOC-
NY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego
– Wólczyńska).

CC1111:: BRÓDNO-PODGRODZIE – Cho-
decka – Matki Teresy z Kalkuty – św. Win-
centego – Starzyńskiego – most Gdański
– Słomińskiego – rondo Zgrupowania
AK „Radosław” – Okopowa – Powązkow-
ska – POWĄZKI-CM. WOJSKOWY.

Na tory wyjadą także tramwaje spe-
cjalnej linii C1, w dniach 24-25 paź-
dziernika oraz 31 października – 1 listo-
pada obsłużą trasę: 

CC11:: ANNOPOL – Annopol – Rembie-
lińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odro-
wąża – Starzyńskiego – most Gdański –
Słomińskiego – rondo Zgrupowania AK
„Radosław” – Okopowa – al. Solidar-
ności – Wolska – CM. WOLSKI.

Specjalne linie cmentarne to jednak
nie wszystko. Na niektóre trasy wyjadą
większe pojazdy, a rozkłady będą dosto-
sowane do większej liczby podróżnych.

W wybranych dniach, od 24 do 30 paź-
dziernika, takie zmiany będą na liniach:
3, 27, 28, 110, 115, 147, 169, 173, 178,
180, 181, 189, 211, 409 i 500.

Specjalna komunikacja
Najwięcej tramwajów i autobusów

wyjedzie na trasy 31 października i 1
listopada, kiedy tradycyjnie na groby
ruszają tysiące warszawiaków i gości
spoza stolicy. Według ostrożnych sza-
cunków, na sam Cmentarz Północny
tego dnia przybywa około 200 tysięcy
osób. Zdecydowana większość z nich
korzysta z Warszawskiego Transportu
Publicznego. Nie można także zapo-
mnieć, że wiele osób w te dni idzie do
pracy – ich również trzeba dowieźć
do celu.

Na samych liniach cmentarnych,
których 31 października i 1 listopada
ZTM uruchomi 30 (z czego trzy tram-
wajowe), będzie kursowało ok. 560
autobusów i 50 składów tramwajo-
wych każdego dnia. Autobusy podja-
dą na przystanki nawet co 45 sekund
– z taką częstotliwością będzie odjeż-
dżała linia C09, łącząca Metro Młoci-
ny z bramą główną Cmentarza Pół-
nocnego. Znaczną część ruchu bierze
też na siebie metro, które 1 listopada
w okresie największego zaintereso-
wania przejazdami będzie kursować
co 2 minuty i 50 sekund na linii M1 i
co 3 minuty na linii M2. W sumie, ra-
zem z normalnymi liniami autobuso-
wymi i tramwajowymi, na stołeczne
ulice wyjedzie wtedy niemal 1500 au-
tobusów i 300 tramwajów. Do pracy
ruszą też instruktorzy nadzoru ruchu
i informatorzy, którzy zadbają, by pa-
sażerowie bezpiecznie dotarli na war-
szawskie cmentarze.

Linie cmentarne
Autobusy i tramwaje linii cmentar-

nych pojawią się na ulicach 31 paź-
dziernika między godziną 8.00 a
19.00, a 1 listopada między 7.00 a
19.00. Wyjątkiem są linie C11, C12 i
C90, które dowożą pasażerów w oko-
lice Cmentarza Powązkowskiego. Te
autobusy będą jeździły do ok. godz.
21.00. Wiele osób wybiera się tam na
spacer po zachodzie słońca, kiedy już
odwiedzą groby rodzinne w innych re-
jonach Warszawy.

31 października i 1 listopada na
cmentarze będzie można dojechać:

CCmmeennttaarrzz BBrróóddnnoowwsskkii
– ul. św. Wincentego: C11, C13, C20,

C25, C27, C69, M2 i C20, M2, (160,
169, 500, 527 – do skrzyżowania ulic
Handlowej i Kołowej)

– ul. Odrowąża: C1, C4, C6, C76, 1, 3,
4, 25

– ul. Chodecka: C56, 112, 114, 126,
145, 156, 169, 204, 240, 500 – do skrzy-
żowania ulic Chodeckiej i Wyszogrodzkiej

CCmmeennttaarrzz PPóółłnnooccnnyy
– Brama Główna (ul. Wóycickiego):

C09, C13, C14, C42, C50, C56, C70,
C84, C88, M1 i C09, 181

– Brama Południowa (ul. Wólczyń-
ska): C40, C50, M1 i C40, 250, 409

– Brama Zachodnia (ul. Estrady):
C40, C50, M1 i C40, 110, 250, 409

PPoowwąązzkkii
– Cmentarz Wojskowy (dawny Ko-

munalny): C11, C12, C14, C22, C51,
C63, C80, C90, M1 i C22, 180, (C70,
409 – do skrzyżowania ulic Powązkow-
skiej i Krasińskiego)

– Cmentarz Powązkowski (Stare Po-
wązki): C11, C22, C51, C63, C70, C80,
C90, M1 i C22, 180, 409, (C1, 1, 22, 27
– do ul. Okopowej)

Cmentarz Żydowski: C1, M2 i C51,
M2 i C63, 1, 22, 27

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski
i Ewangelicko-Reformowany: 20, 23,
24, M2 i 24

Cmentarz Prawosławny: C1, C6, 10,
11, 13, 26, 27, 105, 154, 167, 197, M2 i
tramwajem

Cmentarz Wawrzyszewski: C13, C14,
C42, C88, 10, 22, 33, 110, 116, M1 i 10,
M1 i 33, (C70, C84, 114, 121, 203, 210,
250, 409, 712 – do skrzyżowania ulic
Wólczyńskiej i  Conrada)

Cmentarz Wolski: C1, C6, C12, C84,
10, 13, 26, 27, 28, 105, 194, 197, 255,
713, 716, 743, M2 i tramwajem

Palmiry: C81, M1 i C81 (kursowanie
autobusów linii 800 będzie zawieszone)

Cmentarz Południowy (Antoninów):
C37, C47, 727, 737, M1 i 727, M1 i 737.
W autobusach linii 727 i 737 obowiązu-
ją opłaty jak w I strefie biletowej.

Cmentarz Czerniakowski: 108, 131,
164, 172, 180, 185, 187, 189

Cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej: C17,
189, 193, M1

Cmentarz Wilanowski: C17, 116,
130, 131, 139, 163, 164, 180, 200, 251,
264, 519

Cmentarz w Powsinie: 139, 200, 251,
710, 724, 742

Cmentarz w Pyrach: C37, 209, 709,
715, 727, 737, 739

Cmentarz przy ul. Ryżowej: 129, 178,
187, 191, 517

Cmentarz przy ul. Fasolowej: 129,
178, 187, 189, 191, 517

Cmentarz w Gołąbkach: 177, 194
Cmentarz na Tarchominie: C07, 126,

133, 211
Cmentarz w Rembertowie: 115, 183,

514
Cmentarz w Marysinie Wawerskim:

115, 173
Cmentarz w Zerzniu: 142, 702
Cmentarz w Radości: 161, 213
Cmentarz w Aleksandrowie: 115,

142.
W tych dniach (31 października - 1 li-

stopada) będą też zmiany w kursowa-
niu tramwajów i autobusów linii: 1, 3,

4, 10, 11, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 102,
103, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 115,
120, 122, 126, 132, 139, 142, 147, 156,
160, 161, 169, 173, 176, 178, 180, 181,
183, 189, 191, 193, 203, 204, 211, 212,
245, 250, 251, 256, 269, 409, 500, 511,
517, 520, 527, 709, 724, 727, 731, 735,
739, 742, 750, N12, N41 i N62. Linia au-
tobusowa 800 zostanie zastąpiona spe-
cjalną linią cmentarną C81.

W poniedziałek, 2 listopada, będą
kursowały autobusy linii cmentarnych
na największe cmentarze. Będą to li-
nie: C09 z Metra Młociny do Bramy Gł.
Cmentarza Północnego (co 5 minut),
C11 z Bródna-Podgrodzie na Powązki-
Cm. Wojskowy (co 10 minut) i C40 z
Metra Młociny do Bramy Zach. Cmen-
tarza Północnego (co 10 minut).

Gdzie kupić bilety?
31 października i 1 listopada uru-

chomione zostaną dodatkowe punkty
sprzedaży biletów. Staną one przy
cmentarzach: Bródnowskim, Północ-
nym i Powązkowskim oraz na pl. Naru-
towicza, na rondzie Wiatraczna i przy
ulicy Królewskiej. W sobotę, 31 paź-
dziernika, punkty będą czynne w go-
dzinach 8.00-19.00, a w niedzielę, 1
listopada, od godz. 7.00 do godz. 19.00.
Będzie tu można kupić bilety kartoni-
kowe oraz długookresowe, a zapłacić
za nie zarówno gotówką, jak i kartą
płatniczą.

W sobotę, 31 października, będą tak-
że czynne wybrane Punkty Obsługi Pa-
sażerów: M1 Centrum (w godz. 10.00-
19.00), M1 Ratusz-Arsenał (9.00-
16.00), M1 Młociny (9.00-18.00), M1
Służew (8.00-15.00), M2 Trocka (8.00-
16.00), Dw. Zachodni (7.00-18.00), Dw.
Centralny (7.00-18.00), Dw. Wileński
(7.00-15.00), CH Blue City (11.00-
19.30), M1 Politechnika (9.00-17.00) i
Lotnisko Chopina (8.00-18.00).

W niedzielę, 1 listopada, będą do-
stępne POP-y: M1 Centrum (w godz.
8.00-18.00), M1 Młociny (8.00-17.00),
M1 Służew (8.00-17.00), M2 Trocka
(8.00-18.00), Dw. Zachodni (7.00-
17.00), Dw. Centralny (7.00-17.00), Dw.
Wileński (7.00-17.00), M1 Politechnika
(8.00-16.00), M2 Księcia Janusza (8.00-
16.00) i Lotnisko Chopina (8.00-18.00).

Bilety standardowo będzie można
także kupić w pojazdowych i stacjonar-
nych automatach biletowych oraz w
aplikacjach na urządzenia mobilne.

Przypominamy
Warszawa znajduje się w czerwonej

strefie epidemicznej. W pojazdach War-
szawskiego Transportu Publicznego
może podróżować tyle osób, ile wyno-
si 30 proc. wszystkich miejsc – siedzą-
cych i stojących, a połowa miejsc sie-
dzących musi pozostać wolna. Koniecz-
ne jest także zakrywanie nosa i ust. 

To będą święta inne niż
wszystkie do tej pory.
Pierwsze dni listopada w
tym roku będziemy przeży-
wać w cieniu epidemii.
Niezależnie od tego straż-
nicy miejscy, z zachowa-
niem najwyższych stan-
dardów bezpieczeństwa,
już teraz prowadzą działa-
nia prewencyjne na tere-
nach warszawskich nekro-
polii. Rozpoczęły się dzia-
łania „Hiena” i „Znicz”. 

Nie wszyscy pójdą w tym roku
w dniach 1 i 2 listopada na cmen-
tarze, by odwiedzić groby bliskich.
Jedni, z obawy o swoje zdrowie,
zostaną w domu, inni – rozłożą
swoje wizyty w czasie. Niezależnie
od tego, czy w tym roku – ze
względu na liczbę odwiedzają-
cych - na cmentarzach będzie spo-
kojniej i mniej tłumnie niż zawsze,
jedno jest pewne: cmentarne hie-
ny w domu nie zostaną. Wieńce,
kwiaty, znicze czy wartościowe
elementy nagrobków wciąż sta-
nowią dla nich łakomy kąsek. W
okresie Wszystkich Świętych za-
czynają grasować po cmentarzach
w poszukiwaniu okazji. 

Dlatego w trosce o utrzymanie
spokoju i bezpieczeństwa w rejo-
nie nekropolii strażnicy miejscy
już teraz zaangażowali się w co-
roczne działania „Hiena” i
Znicz”. Bezpieczeństwo osób od-
wiedzających cmentarze, ogra-
niczenie przypadków kradzieży
i dewastacji, przestrzeganie
wprowadzonych zmian w orga-
nizacji ruchu, kontrola legalno-
ści ulicznego handlu i przypo-
minanie o zasadzie DDM (dy-
stans, dezynfekcja, maseczka) –
to zadania strażników miejskich

biorących udział w wymienio-
nych akcjach. 

Stop hienom cmentarnym
Aby ograniczyć przypadki kra-

dzieży, dewastacji czy zakłócania
porządku publicznego na terenie
i w pobliżu cmentarzy, w pierw-
szych dniach listopada patrole
straży miejskiej będą obecne na
cmentarzach przez cała dobę.
Działania będą intensyfikowane
w godzinach wieczorno-no-
cnych, kiedy to najczęściej do-
chodzi do zdarzeń zagrażających

bezpieczeństwu, kradzieży czy
rozbojów. W godzinach wieczor-
no-nocnych pracę strażnikom
ułatwiać będą noktowizory.

Funkcjonariusze apelują, aby
osoby odwiedzające cmentarze
zachowały szczególną ostroż-
ność w trakcie porządkowania
grobów, nie pozostawiały bez
nadzoru torebek, portfeli, doku-
mentów, a jeśli będą świadkami
niepokojących sytuacji – by po-
wiadomiły odpowiednie służby.

Dodatkowo apelujemy o to, by
odwiedziny na cmentarzach roz-
łożyć w czasie, aby nie genero-
wać dużych skupisk ludzkich.
Groby bliskich można odwiedzić
kilka dni przed lub kilka dni po
czasie, w którym tradycyjnie od-
wiedzaliśmy nekropolie. W tym
roku najważniejsze jest zdrowie i
nasze wspólne bezpieczeństwo.
Pamiętajmy, że również na cmen-
tarzach trzeba zasłaniać usta i nos.
Strażnicy patrolujący cmentarze
będą przypominać wszystkim za-
pominalskim o tym obowiązku. 

Bezpieczny ruch drogowy 
Równolegle z działaniami

„Hiena” ruszają działania

„Znicz” – w ich ramach funkcjo-
nariusze zadbają m.in. o bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym,
utrzymanie drożności ciągów
pieszych i jezdni. Działania w
tym roku będą nastawione na
prawdopodobieństwo większe-
go niż zazwyczaj ruchu pojaz-
dów osobowych. Strażnicy miej-
scy będą również patrolować
okolice wytypowanych węzłów
komunikacyjnych.

Przypominamy, aby w okre-
sie Wszystkich Świętych kierow-
cy nie jeździli „na pamięć”. Nale-
ży zwracać szczególną uwagę
na wprowadzone w tym okresie
zmiany w organizacji ruchu, w
tym wyłączenia z parkowania.
Funkcjonariusze będą zdecydo-
wanie reagować w przypadkach
niestosowania się przez kierują-
cych do wprowadzonych zmian.

Strażnicy miejscy już spraw-
dzają, czy m.in. w pobliżu cmen-
tarzy nie dochodzi do samowol-
nego zajmowania terenu przez
handlujących. Działania straż-
ników mają nie tylko egzekwo-
wać przepisy dotyczące handlu,
ale także nie dopuścić do sytu-
acji, kiedy nielegalne stoiska bę-

dą tamowały ruch pieszych i po-
jazdów. Intensywne działania
kontrolne maja też utrudnić
ewentualne próby ponownego
wprowadzenia do sprzedaży
kwiatów lub zniczy pochodzą-
cych z kradzieży.

Straż miejska przypomina, że
osoby planujące prowadzenie
handlu okolicznościowego, w re-
jonie stołecznych nekropolii, mu-
szą uzyskać zgodę na zajęcie te-
renu i posiadać przy sobie sto-
sowną decyzję. Stoiska handlo-
we mogą być rozstawiane tylko
w miejscu wskazanym przez za-
rządcę, zgodnie z przewidzia-
nym metrażem wyznaczonym
pod stoisko. Osoby prowadzące
sprzedaż powinny posiadać wpis
do ewidencji działalności gospo-
darczej. Właściciele stoisk han-
dlowych są odpowiedzialni rów-
nież za stan czystości na zajmo-
wanym terenie – po świętach
strażnicy sprawdzą, czy prowa-
dzący sprzedaż uporządkowali
miejsce, które zajmowali.

Działania potrwają do 3 listo-
pada.

R e f e r a t  P r a s o w y  S t r a ż y  
M i e j s k i e j  m . s t .  W a r s z a w y

Dzień Wszystkich Świętych – Warszawski Transport Publiczny w gotowości

Działania „Hiena” i „Znicz” w cieniu epidemii
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W minioną niedzielę odbył się finał XIV
Przeglądu Twórczości Artystycznej „Kul-
turomaniak 2020”, zorganizowanego
przez Gminne Centrum Kultury w Mro-
zach. Różnił się od finałów wcześniej-
szych edycji tym, że odbył się w trybie on-
line, oczywiście z uwagi na Covid-19.

To z kolei oznaczało, że jury konkursowe nie
oceniało występów na żywo, lecz nadesłane
nagrania. W kategorii „Śpiew” Dom Sztuki
SMB „Jary” na Ursynowie przygotował pre-
zentacje uczestników warsztatów wokalnych,

które od kilku lat prowadzi w placówce Marcin
Zadronecki. Wszystkie przeszły przez elimina-
cje i znalazły się w finale. Jurorzy przyznawa-
li nagrody i wyróżnienia w różnych katego-
riach wiekowych. W kategorii przedszkoli i
klas zerowych wyróżnienie zdobyła Basia Hoł-
da. W kategorii klas IV-VI trzecie miejsce zajął
duet SOUL, a drugie zespół Ósemki i Szesnast-
ki. „PASSA” serdecznie gratuluje laureatom,
panu Marcinowi i Domowi Sztuki, życząc dal-
szych sukcesów.

A B U

Wobec nasilającą się groź-
bą zachorowań na COVID-
19 podjęto decyzję o za-
mknięciu pałacu wilanow-
skiego dla zwiedzających.
Park pozostaje otwarty,
działa także Królewski
Ogród Światła - oczywiście
w reżimie sanitarnym.

Organizatorzy zapraszają na
wydarzenia edukacyjne i kul-
turalne w świecie wirtualnym,
a także do skorzystania z pakie-
tu bezpłatnych lekcji muzeal-
nych online. Trwa konkurs na
Instagramie „O czym rozma-
wiają Sobiescy?”. By wziąć w
nim udział wystarczy pomysł i

trochę czasu. Nagrody czekają
na uczestników.

Warto więc śledzić ofertę pro-
gramową w Pasażu Wiedzy i do
śledzenia wydarzeń na Facebo-
oku i Instagramie.

Królewski Ogród Światła przy
pałacu w Wilanowie to plenero-
wa aranżacja składająca się z ty-
sięcy kolorowych diod ułożono w
określone kształty. Jej obejrze-
nie jest doskonałą propozycją na
zimne i szare wieczory zarówno
dla dzieci, jak i dla dorosłych!

Gości odwiedzających wila-
nowski park po zmroku do pała-
cu wprowadza 75-metrowy
świetlisty tunel, w którym roz-

brzmiewa muzyka klasyczna. Na
dziedzińcu wita ich strzeżona
przez orły rozświetlona pergo-
la, za którą rozpościera się Zi-
mowy Ogród Króla. W nim mo-
gą spacerować aleją obsadzoną
pnączami i podziwiać rozkwita-
jące światłem drzewka poma-
rańczowe. Tuż obok nich można
zrobić sobie zdjęcie w świetlistej
ramie z pałacem w tle. 

Szczegółowe informacje moż-
na znaleźć: Muzeum Pałacu Kró-
la Jana III w Wilanowie, ul. Sta-
nisława Kostki Potockiego 10/16,
tel. 22 54-42-700, fax. 22 842-
31-16, www.wilanow-palac.pl. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Kulturomaniak szczęśliwy dla DS

Zajrzyjmy do Wilanowa!

Metro z punktem po starciu z Legią
Siatkarze KS Metro odnotowali
pierwszą w tym sezonie porażkę
w ligowych zmaganiach. W so-
botnich derbach – rozgrywa-
nych tym razem na własnym
parkiecie – ulegli drużynie Legii
Warszawa 2:3 (25:21, 20:25,
21:25, 25:23, 6:15).

Set otwarcia przyniósł sporą
dawkę  twardej walki po obu
stronach siatki, jednak szczę-

ście od początku sprzyjało gospoda-
rzom, którzy po bloku na Tomaszu Obu-
chowiczu szybko objęli prowadzenie
5:1. Później legioniści poprawili swą
grę, natomiast w szeregach Metra poja-
wiły się pojedyncze błędy, co poskut-
kowało remisem 9:9. Wyrównany wy-
nik nie utrzymał się jednak zbyt długo
– po dwóch skutecznych atakach Ka-
mila Krajewskiego miejscowi odskoczy-
li na 14:11. Mimo niezłej gry w obronie,
goście mieli problem ze skończeniem
własnych akcji. Gdy efektownym blo-
kiem na skrzydle popisał się Michał Gre-
gorowicz, ich straty sięgały już pięciu
oczek – 17:12. Dość bezpieczny dystans
punktowy wystarczył Metrowym, by
spokojnie rozstrzygnąć losy premiero-
wej partii na swoją korzyść, a zakoń-
czył ją wybiciem po bloku Maciej Osta-
szyk – 25:21.

Wdrugim secie sytuacja zde-
cydowanie się odwróciła.
Co prawda, początkowo

skuteczne ataki z obu stron dały remis
po trzy, jednak później to wojskowi dyk-
towali warunki gry. Z każdą minutą co-
raz groźniejsi na skrzydłach byli Arka-
diusz Żakieta i Paweł Pietkiewicz. Tre-
nerski duet Lubiejewski-Walendzik szu-

kał sposobu na poprawę postawy swo-
ich zawodników, ale ani przerwy na żą-
danie, ani pojawienie się na boisku Paw-
ła Szczepaniaka, Kamila Graczyka i
Marcina Janusa, nie przyniosły spodzie-
wanych efektów. Po kolejnym ataku
Pietkiewicza straty siatkarzy Metra wy-
nosiły już siedem oczek – 11:18. Choć w
samej końcówce udało im się je zmniej-
szyć (19:22), to przyjezdni bez więk-
szych problemów zdołali utrzymać ko-
rzystny rezultat i  jeszcze jedną akcją z
Pietkiewiczem w roli głównej zakoń-
czyli partię wynikiem 20:25.

T rzecia odsłona, mimo świet-
nego rozpoczęcia Metra od
dwóch punktów zdobytych po

zagrywce Mateusza Cackowskiego,
szybko przybrała obraz seta drugiego.
Liczne błędy miejscowych sprawiły, że
w okamgnieniu ich straty urosły do
siedmiu punktów – po autowym ataku
Graczyka na tablicy wyświetlał się wy-
nik 8:15.  W szeregach gospodarzy wy-
raźnie brakowało lidera, który wziąłby
ciężar gry na swoje braki. Próbował to
zrobić Szczepaniak, który jednak nie
wrócił jeszcze do pełni sił po przeby-
tym przeziębieniu. Na tym etapie spo-
tkania koncert gry zaliczył Żakieta, do
którego kierowana była większość wy-
staw. To właśnie on skutecznym ata-
kiem zakończył trzecią partię, dając
swojej drużynie zwycięstwo 25:21.

K olejny set mógł okazać się
ostatnim, jednak miejscowi
poświęcili wszystkie siły, by

do tego nie dopuścić. Jedno jest pewne
– emocji w tej partii nie brakowało. Od-
biór widowiska zakłócała jedynie sto-
sunkowo duża ilość zepsutych zagry-

wek. Mniej więcej do połowy seta mini-
malnie lepsi byli siatkarze z Ursynowa,
ale już w drugiej fazie po bloku i asie
serwisowym Żakiety  goście odskoczy-
li na 2 oczka – 17:19. Kolejne trzy akcje
po zawziętej grze przyniosły punkty go-
spodarzom, dzięki czemu ich położe-
nie poprawiło się dość znacząco. Do
końca partii trwała już zażarta walka,
jednak przy stanie 24:23 Wojskowi nie

poradzili sobie z zagrywką Rafała Ber-
walda, w związku z czym musieli pogo-
dzić się z faktem, że nie wywiozą z De-
reniowej pełnej puli punktów.

Otie-breaku natomiast zawod-
nicy Metra pewnie szybko
będą chcieli zapomnieć, po-

nieważ już od pierwszej piłki nie ukła-
dał się on po ich myśli. Zaczęło się od
prowadzenia podopiecznych trenera

Mateusza Mielnika 5:1, a później Me-
trowi stracili w jednym ustawieniu aż
sześć oczek – 2:11. Mieli ogromne pro-
blemy ze skończeniem własnych akcji
– ich ataki były albo podbijane albo
blokowane. W tie-breaku z reguły nie
ma miejsca na taką postawę, bo naj-
częściej brakuje czasu na odrobienie
strat, a w tym konkretnym przypadku
zawodnicy Legii skrzętnie wykorzysty-
wali każdą kontrę. Spokojnie więc do-
grali spotkanie do końca, a zakończył je
wybiciem po bloku Bartosz Stępień –
6:15.

Mimo podziału punktów w
tym meczu, zawodnicy KS
Metro Warszawa z dorob-

kiem dziewięciu oczek zdołali utrzy-
mać pozycję lidera w ligowej tabeli. Na-
leży jednak wziąć pod uwagę, że ze
względu na sytuację epidemiologiczną
nie wszystkie zespoły naszej grupy mo-
gły rozegrać do tej pory komplet spo-
tkań. Kolejne starcie przed siatkarza-
mi z Ursynowa już w najbliższą sobotę
– 24 października, kiedy to w Grodzisku
Mazowieckm zmierzą się z drużyną
tamtejszej Sparty. Spotkanie to zaplano-
wano na godzinę 18.00.

D a r i a  M i k o ł a j c z a k
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Podczas, gdy słowo koronawirus wciąż jest na ustach niemal wszystkich,
życie toczy się dalej, choć w nieco zmienionej formie. Właściwie, pozo-
stało niewiele dziedzin, których COVID-19 by nie odmienił. Statystyki po-

dawane przez Ministerstwo Zdrowia nie są optymistyczne widać, że epidemia
wyraźnie przybrała na sile. Wprowadzenie dodatkowych środków sanitarno-epi-
demiologicznych może poprawić poziom bezpieczeństwa i zmniejszyć istniejące zagrożenie. Zda-
niem specjalistów epidemiologów, na efekty tych działań przyjdzie jednak poczekać, minimum dwa
tygodnie. 

Szokujące dane statystyczne dotyczące zachorowań w naszym kraju mogą paradoksalnie spra-
wić, że większość obywateli, widząc je, potraktuje epidemię poważniej niż dotąd. Wprawdzie zdą-
żyliśmy się z nią oswoić, ale nie zmienia to faktu, że pozostaje ona nadal równie groźna, jak na po-
czątku. Niestety, jedynymi dostępnymi środkami, pozwalającymi uchronić się przed zachorowaniem,
pozostaje unikanie kontaktów z zainfekowanymi. Służą temu: zachowanie dystansu pomiędzy
ludźmi oraz maseczki ochronne, osłaniające nos i usta. Równie ważna jest też dezynfekcja otocze-
nia i częste mycie rąk. Dla dobra własnego i innych powinniśmy stosować się do tych zaleceń. Cho-
dzi przecież o życie i zdrowie nasze i innych. Najbardziej narażeni są najsłabsi – seniorzy, ludzie cier-
piący na osłabiające ich układ odpornościowy schorzenia i przypadłości. Warto pomyśleć o tej cał-
kiem sporej grupie i o konsekwencjach, jakie mogą stać się jej udziałem za sprawą osób nieprzestrze-
gających zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. Noszenie maseczki i zachowywanie odpowiednie-
go dystansu to naprawdę niewiele w zestawieniu ze skutkami zakażenia koronawirusem. Argument,
że obowiązek noszenie maseczki ogranicza czyjąś wolność, nie wytrzymuje krytyki, bowiem wol-
ność każdego z nas kończy się tam, gdzie zaczyna się krzywda wyrządzana drugiej osobie lub na-
rażony jest jej interes. Z tego samego powodu wprowadzony został zakaz palenia tytoniu w miej-

scach publicznych i raczej nikt tego
nie kwestionuje. 

Liczba zakażonych korona wiru-
sem w Polsce przekroczyła już 270 ty-
sięcy i nadal rośnie. Liczba zgonów
sięga 4,5 tys. Liczba ozdrowieńców
wynosi ponad 130 tys. Dobowa ilość
zachorowań w całym kraju sięga kil-
kunastu tysięcy. Jest to znaczny przy-
rost w porównaniu z danymi sprzed
kilku tygodni. 

Na tle ogólnej liczby zachorowań
na świecie epidemia w naszym kraju wciąż ma bardziej ograniczony zasięg. Postępujący wzrost, któ-
ry obserwujemy obecnie, nie nastraja jednak optymistycznie. Potrzebne są skuteczne bariery, mo-
gące powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się wirusa. 

Z powodu zagrożenia COVID-19 cała Polska znalazła się w czerwonej strefie, co oznacza kolej-
ne restrykcje w działaniu wielu punktów usługowych i handlu. Skutki pandemii odczuwają najsil-
niej takie branże jak: turystyka, handel, służba zdrowia, szeroko rozumiana kultura, sport i wiele
innych, których nie sposób tu wymienić. Ograniczeniami i zakazami objęto funkcjonowanie niektó-
rych obiektów sportowych, ośrodków kultury, urzędów, sklepów, restauracji, barów, punktów ga-
stronomicznych. Mogą one serwować posiłki jedynie na wynos. 

Znaczące zmiany dotykają też szkolnictwo. Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych przechodzą
na zdalne nauczanie. Wprowadzone zostały godziny zakupów dla seniorów: od 10 do 12. Zaleca
się ponadto, aby powyżej 70. roku życia pozostawali oni w domach. 

Czy te i inne działania powstrzymają SARS-CoV-2, czy spowolnią jego „pochód” przez świat? Zo-
baczymy w najbliższych tygodniach. 

Na Mazowszu w ostatnich dniach odnotowano największą w kraju liczbę wykrytych zakażeń ko-
ronawirusem SARS-CoV-2.

Nie mamy jeszcze ostatecznych decyzji o cmentarzach 1 listopada, a  dzień Wszystkich Świętych
i Zaduszki już za kilka dni. Władze uzależniają te decyzje od sytuacji w najbliższych dniach. Nie wie-
my, jaki będzie ich przebieg w tym roku. Zarówno z powodu epidemii, jak też z powodu protestów
zwolenników aborcji przed kościołami. Zwykle, miliony Polaków gromadziły się na cmentarzach
w całym kraju, chcąc odwiedzić groby swoich bliskich, znajomych. Jest to szczególny moment
wspominania zmarłych i moment szerszych refleksji w ogóle. To, o czym należy pamiętać w tych
dniach, to stosowanie w praktyce zaleceń i rozporządzeń służb sanitarno-epidemiologicznych.
Używanie maseczki, bezpieczna odległość, limit osób ma mszach w kościołach (1 osoba na 7 mkw),
stosowanie się do zasad korzystania z transportu publicznego, unikanie tłumu i zgromadzeń.
Przede wszystkim jednak zachowujmy zdrowy rozsądek w każdej wątpliwej sytuacji, bo tego nie
zapewnią nam żadne nakazy ani nakazy rozporządzenia.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Zdrowy rozsądek przede wszystkim

Dawno nie byłem z nikogo tak dumny jak dziś z naszych kobiet. Oto wo-
jowniczki… Oto wojowniczki... Od wyroku Trybunału Konstytucyjne-
go minęło ledwie kilka dni, a one już pokazały rozbuchanym poczuciem

władzy ważniakom z Wiejskiej i Nowogrodzkiej, gdzie raki zimują. Może to być
początek fali, która w efekcie zmiecie z rządu ludzi reprezentujących tak zwaną
zjednoczoną prawicę, kompletnie nieliczącą się z głosem ludu, który w każdym demokratycznym
państwie jest suwerenem. Ogólna teza przetaczająca się w mediach jest taka, że protesty w więk-
szości polskich miast dotyczą wyroku TK, zakazującego aborcji i odbierającego kobietom prawo wy-
boru. Moim zdaniem,  masowe protesty, podszyte nienotowaną dotąd wściekłością i zajadłością, nie
są już walką o jedną konkretną sprawę, lecz narodowym sprzeciwem przeciwko stylowi uprawia-
nia władzy przez PiS i jego satelitów. To kulminacja procesu, który dojrzewał w Polsce od dawna.

Nie zapominajmy, że protestowali bądź nadal protestują lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, rol-
nicy oraz przedsiębiorcy zarzucający rządowi nieprzygotowanie do nadejścia drugiej fali pandemii,
o której od maja trąbi WHO. Ale wtedy ważniejsze były przygotowania do wyborów, by za wszel-
ką cenę utrzymać władzę w państwie. Premier rządu – zamiast administrować krajem, biegał jak
kot z pęcherzem po miastach i miasteczkach, promując PiS oraz Andrzeja Dudę. Kłamał przy tym
jak najęty o rzekomym opanowaniu pandemii przez naszą dzielną pisowską władzę. Jak można ta-
kiemu premierowi i jego rządowi ufać? Perfidia ultraprawicowych ekstremistów osiągnęła apogeum
w dniu 22 października, kiedy posłużono się TK magister Julii Przyłębskiej – będącej „towarzyskim
odkryciem prezesa Jarosława Kaczyńskiego” – by w pokrętny sposób osiągnąć zamierzony cel, ku
zadowoleniu Kościoła katolickiego i katolickich radykałów, stanowiących przecież margines polskie-
go społeczeństwa. Bo zaostrzeniu przepisów aborcyjnych sprzeciwia się aż 73 proc. Polaków.

P erfidia polega na tym, iż rozstrzygnięcie światopoglądowego sporu zaplanowano w szczy-
cie pandemii, licząc zapewne, że strach przed koronawirusem zatrzyma kobiety w domach.
Miłościwie nam panujący mocno się przeliczyli. Pan Wojciech Cejrowski, znany podróżnik

i patriota płacący jednakowoż podatki nie w Polsce, lecz gdzieś w Ameryce Południowej, pisze: „Pie-
kło wyje i bluzga. Szatan szczeka pyskami swoich sług. Normalni ludzie, nawet wściekli, nie posłu-
gują się takim językiem”. To jego komentarz w sprawie Strajku Kobiet i masowego sprzeciwu spo-
łecznego. Chodzi mu zapewne o użycie przez kobiety na swoich sztandarach słowa „Wypierdalać!”,
które mocno oburza nie tylko podróżnika – ultrasa, lecz także świętoszków z Episkopatu Polski, kry-
jących przez całe dekady pedofilię w Kościele katolickim (jak i wiele innych łajdactw kapłanów).
Na ów wulgaryzm obruszyli się również członkowie rządu z tak zwanej zjednoczonej prawicy.
Zmartwię więc pana podróżnika i rząd Najjaśniejszej: czasownik “wypierdalać” stał się tak popu-
larny, że prawdopodobnie zostanie wybrany Słowem Roku 2020.

Do hasła niesionego na sztandarach przez nasze kobiety odniósł się na łamach „Kultury Liberal-
nej” ceniony w kręgach ludzi rozumnych i myślących publicysta Wojciech Engelking: „Budowało się
myślenie, wedle którego sprawy publiczne znajdują się obok życia zwykłego obywatela, bo żeby o
nich sprawczo rozmawiać, trzeba założyć na siebie kaftan  tradycjonalistycznego, katolickiego ję-

zyka. W tej podwójności tkwiło
okrucieństwo. Wiele spraw pry-
watnych – aborcja właśnie, ale
też związki partnerskie i kilka
innych – potrzebuje publicznej
sankcji. Moment, gdy „wypier-
dalać” staje się językiem pu-
blicznym, oznacza, iż nie go-
dzimy się na to, że języki pry-
watne i publiczne są rozdzie-
lone, a zarazem język publicz-
ny reguluje nasze prywatne

sprawy na katolicką modłę”. A znany z ciętego języka satyryk Krzysztof Skiba dodał: „Chcę zazna-
czyć, że podoba mi się wulgarny charakter tych protestów. Dopóki jest wulgarny, dopóty jest auten-
tyczny. Dopóki krzyczycie “Wypierdalać!”, dopóty żadna stara Budka nie przyklei się wam do ak-
cji, a żadna śliska Schetyna nie wlezie na trybunę”. 

Dom zaczyna płonąć, a władza miast podjąć dialog ze społeczeństwem i gasić pożar, nadal prowo-
kuje. W miniony wtorek Prezes, ubrany w nieprzeniknioną twarz pokerzysty, poinformował lud, że
tajemne sił godzą w polskość i patriotyzm i należy się  temu przeciwstawić wszelkimi sposobami. Dreszcz
przeszedł mi po plecach, bo Prezes nie ujawnił, kim są owe tajemne siły godzące, sypiące piasek w try-
by i w ogóle. Może ja się do nich zaliczam? Można sądzić, że o sypanie piasku i godzenie Prezes oskar-
ża jednak protestujące kobiety. Wydaje się też, że oczekuje, iż masowy protest – o ile w ogóle jest po-
trzebny – będzie odbywał się w skupieniu i ciszy z nakazanymi przez władzę odstępami pomiędzy war-
chołami. Kobiety – warchołki powinny występować w garsonkach, makijażu i biżuterii, natomiast war-
choły płci męskiej w garniturach, krawatach i lakierkach. Wszyscy winni  posługiwać się językiem li-
terackim i ważyć słowa. Bo protestować należy z klasą i z szacunkiem dla władzy. 

P rotestują przede wszystkim młode warchoły i należy mieć nadzieję, że szybko odrobią lek-
cję z demokracji. Chyba dotarło już do ich umysłów, że w dniu wyborów nie wolno siedzieć
w domach i leczyć kaca po sobotniej balandze klubowej. Trzeba bacznie obserwować kan-

dydatów w swoim okręgu i pójść do urn. Absencja grozi bowiem przejęciem władzy w państwie przez
ekstremę – prawicową czy lewicową. Bez różnicy którą, bo obie mają własny aromat – faszyzmu,
bądź komunizmu. Swoją drogą dziw bierze, że tak radykalne, nie postępowe i ultrakatolickie ugru-
powanie jak “Konfederacja” popierane jest przede wszystkim przez młodych! Wracając do maso-
wych protestów, to można zauważyć, że determinacja kobiet jest tak duża, iż bardzo wątpliwe jest,
by rządzącym odpuściły. Wzorzec znajduje się w Islandii. W „Długi Piątek” 24 października 1975
r. przebrała się na wyspie miarka. W strajku generalnym przeciwko dyskryminacji wzięło udział aż
90 proc. islandzkich kobiet. Kraj stanął, nic nie funkcjonowało. Efekt był taki, że niezwłocznie
zrównano płace kobiet z mężczyznami, a pięć lat później po raz pierwszy w historii  świata prezy-
dentem państwa została kobieta, pani Vigdis Finnbogadottir –  nauczycielka i przewodnik turystycz-
ny, która sprawowała ten zaszczytny urząd aż przez 16 lat. 

Pozostając w sojuszu z naszymi kobietami, mam na wątrobie kwestię dosyć przyziemną, ale na-
der pouczającą. Zdarzyło mi się ostatnio nie odebrać przesyłki poleconej – odłożyłem awizo do szu-
flady i po prostu o nim zapomniałem. Na poczcie powiedzieli, że było to zawiadomienie z Sądu Re-
jonowego dla Warszawy Mokotowa, które odesłali do nadawcy dzień wcześniej. Jako praworząd-
ny obywatel poleciałem w te pędy na ul. Ogrodową, ale zostałem pogoniony przez pracowników
ochrony. Wstęp do sądu tylko po umówieniu terminu. Wielokrotne próby uzyskania informacji przez
telefon spełzły na niczym. Wysłałem maila i dowiedziałem się, że na Ogrodowej nic na mnie nie ma-
ją i powinienem szukać sprawy w sekcji nakazowej sądu przy ul. Płockiej. Tam też nie mogłem się
dodzwonić, więc poleciałem osobiście i ponownie zostałem pogoniony. Znów wysłałem maila i otrzy-
małem uprzejmą odpowiedź od pani Dominiki Maternik, że, owszem, mam cokolwiek za pazura-
mi. Konkretnie, pozew od miasta stołecznego Warszawy.

C óż, sekcja nakazowa sądu plus miasto stołeczne Warszawa to zapewne niezapłacony man-
dat lub jakiś podatek lokalny. Żartów nie ma, balansuję na cienkiej linie, gdyż sąd zgod-
nie z prawem uznaje powtórne zawiadomienie za doręczone i może skierować sprawę do

komornika, a wtedy z kilkuset złotych może się zrobić kilka tysięcy za wykonanie tzw. czynności ko-
morniczych. Znów dzwonię, by dowiedzieć się gdzie, kiedy i w jaki sposób mogę zapoznać się z po-
zwem, ale telefon nadal jest głuchy. Piszę więc kolejnego maila i ponownie otrzymuję info od pani
Dominiki, że powinienem pod numerem telefonu (22-571-56-29) umówić wizytę w czytelni akt na
konkretny termin. Jest środowe popołudnie, a ja dzwonię pod podany numer nieprzerwanie od wtor-
ku. Prób połączeń było grubo ponad sto, spędziłem już kilkanaście godzin na dzwonieniu pod głu-
chy telefon, a efektu jak nie było, tak nie ma. 

Chcę zapłacić miastu to, co mu się należy, ale nie jestem w stanie. Ostatnią deską ratunku wyda-
je się więc przesłanie niniejszego felietonu na ręce pani Dominiki Maternik, by była uprzejma po-
radzić mi, co w tej sytuacji robić. Nie jak urzędnik natrętnemu petentowi, ale jak człowiek człowie-
kowi. Może sama wyznaczy mi termin albo jeszcze raz wyśle pod mój adres nieszczęsne zawiado-
mienie? Byłbym bardzo zobowiązany, a póki co kończę felieton i zabieram się za nużące wybiera-
nie numeru głuchego sądowego telefonu. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Wojowniczki i głuchy telefon...

„Szokujące dane statystyczne
dotyczące zachorowań 
w naszym kraju mogą 
paradoksalnie sprawić, że
większość obywateli,  widząc
je, potraktuje epidemię 
poważniej niż dotąd”

„Moim zdaniem,  masowe prote-
sty, podszyte nienotowaną dotąd
wściekłością i zajadłością, nie 
są już walką o jedną konkretną
sprawę, lecz narodowym 
sprzeciwem przeciwko stylowi
uprawiania władzy przez PiS”

Od lat kilku, o czym wszyscy dobrze wiecie,
Znajdujecie mnie w Muzycznym Kabarecie.

Śmiech to zdrowie, więc próbuję na pociechę,
Na głupotę reagować gromkim śmiechem.

Komentuję bez pardonu wszelkie newsy,
Wyłapuję różne brednie i lapsusy,

Kpię z rządzących i wyśmiewam bez ogródek,
Demaskując hipokryzję i obłudę.

Nie oszczędzam tych co są na szczytach władzy,
Zwłaszcza tych, co chcą byćkrólem, a są nadzy.

Zadufanych w sobie biorę na celownik,
Tych, co wiele obiecując, są niesłowni.

Ale taka jest już rola satyryka,
Żeby kąsać, zło ośmieszać i wytykać.

Dziś, niestety, chyba się przebrała miarka,
Nieskuteczna jest finezja, żart i sarkazm.

I przyznaję, by z potyczek wracać z tarczą,
Cięty język i aluzje nie wystarczą.

Dość już siania nienawiści, chamstwa, buty.
Nie dopuśćmy, by się Polak czuł zaszczuty,

By nie było prześladowań za poglądy,
By działały niezależne, wolne sądy.

Precz z przywódcą, który z zemsty od lat paru,
Krok po kroku stara się zniewolić naród,
Zabrał wolność, ogranicza demokrację,

Bo tak ma być, jak on chce, bo on ma rację.

Musi budzić coraz większe przerażenie,
Że o wszystkim decydować ma szaleniec.

Jakim prawem taki mściwy, zły człowieczek
Nam fundować chce głębokie Średniowiecze?

Reagować trzeba ostro. Są powody.
Na niszczenie tego kraju nie ma zgody!

Dość bierności! Trzeba z czasem wygrać wyścig,
Nim nas zniszczą homofoby i faszyści.

Trudno przyjąć to pokornie, kiedy z ambon,
Zamiast słów o miłosierdziu, płynie szambo.

Gdy powszechnie niszczy się autorytety,
W swoje ręce muszą sprawy wziąć kobiety!

Boy Żeleński chyba się przewraca w grobie,
Widząc jak ktoś znów urządza Piekło Kobiet.

Dosyć szczucia, obrażania innych ludzi!
Nie ma żartów! Naród wreszcie się obudził.

Nikt nie może mówić: Mnie to nie dotyczy!
Właśnie czara dziś przelała się goryczy.
Jest nadzieja, że suweren się zjednoczy
I wygarnie to, co czuje, prosto w oczy.

W dziejach świata są przykłady nie tak rzadkie,
Że zazwyczaj pycha kroczy przed upadkiem.

Stop! Najwyższa pora, żeby to zatrzymać.
To nie wybryk chuligański i zadyma!

Bo gdy trzeba kolejnego przegnać Dyzmę,
Wyp… j! – nie jest żadnym wulgaryzmem.

Wyp… j!

W o j t e k  D ą b r o w s k i
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M a r i a n  M a r e k  D r o z d o w s k i   

Po odrzuceniu przez delegację
polską sowieckich tez rozmów
pokojowych  o granicy na Linii

Curzona, armii liczącej 50 tys. żołnierzy
i pozbawieniu się  sprzętu wojennego i
jego produkcji – porażki na froncie zmu-
siły delegację sowiecką do znacznego
zliberalizowania swych propozycji i
przyjęcia za podstawę rozmów tez pol-
skich. A także do przeniesienia konfe-
rencji do Rygi. W świetle wnikliwych
badań, przeprowadzonych przez  prof.
Wojciecha Materskiego, wojna Rosji So-
wieckiej z Wranglem i  sukcesy armii
polskiej na froncie wschodnim miały
istotny wpływ na ustępliwość sowiecką
w rokowaniach ryskich.

12 października 1920 r. ogłoszo-
no, że prace nad  ostatecznym
tekstem „Umowy o prelimina-

riach pokojowych  i rozejmie” zostały za-
kończone. Preliminaria pokojowe,  pod-
pisane  przez wspomnianych, uznały nie-
podległość Ukrainy i Białorusi  oraz
wschodnią granicę Polski.Osobom  naro-
dowości polskiej w Rosji i na Ukrainie i na-
rodowości rosyjskiej i ukraińskiej w Pol-
sce  gwarantowano  wszystkie prawa za-
bezpieczające swobodny rozwój kultu-
ry, języka i wykonywania obrządków re-

ligijnych. Obie strony zrzekły  się wza-
jemnie zwrotu swych  kosztów wojen-
nych, to jest wydatków państwowych  na
prowadzenie wojny między nimi, jak rów-
nież odszkodowania  za straty wojenne.
Po podpisaniu Preliminarium obie strony
zobowiązały się podpisać niezwłocznie
umowę  w sprawie powrotu zakładni-
ków, jeńców cywilnych, osób internowa-
nych, uchodźców, wygnańców i emigran-
tów oraz jeńców wojennych. Sprawy kon-
trowersyjne i niezałatwione oddalono
do przyszłego Traktatu Pokojowego. 

12 październik 1920 r. gen Lu-
cjan  Żeligowski  ogłosił się „na-
czelnym dowódcą  Litwy Środ-

kowej” i ustanowił władzę  zwierzchnią
w postaci Tymczasowej Komisji Rządzą-
cej i zapowiedział zwołanie Sejmu Usta-
wodawczego Litwy Środkowej. Było to
złamanie umowy suwalskiej, zawartej
kilkanaście godzin wcześniej i zmusiło
przedstawiciela  Ententy, gubernatora
miasta i szefa brytyjskiej misji  wojsko-
wej do opuszczenia Wilna.  Zajęcie Wil-
na przez grupę gen. Żeligowskiego, zda-
niem Ignacego Paderewskiego, wywar-
ło negatywny wpływ  na decyzje  Rady
Ambasadorów w sprawie uprawnień
Polski w Wolnym Mieście Gdańsku  i na
Górnym Śląsku. Bolszewicy,  zaintereso-
wani szybkim zawarciem  rozejmu, któ-
ry wszedł w życie 18 października 1920,
tolerowali zajęcie przez wojska polskie
12 października Mołodeczna, 13.10 –
Wilejki i 15.10 – Mińska Litewskiego .
„Zgodzili się – podkreśla W. Materski - na
ścisłe określenie linii rozgraniczenia -
wzdłuż Dźwiny  od granicy Łotwy z Ro-
sją  ku południowi i południowemu
wschodowi  do Wilii,  następnie na po-
łudnie  do rzeki Łań aż do ujścia  do Pry-

peci, stąd  dopływem Prypeć-Stawga
przez Korzec do  rzeki  Horyń, a stamtąd
do miejscowości  Białozorka z biegiem
Zbrucza aż do jego ujścia do Dniestru.”
Ta granica  między Polską a Białorusią i
Ukrainą była praktyczną rezygnacją z
planów federacyjnych Józefa Piłsudskie-
go, które angażowały w  walce z Armią
Czerwoną oddziały gen.  Stanisława Bu-
łak-Bałachowicza  i atamana Symona
Petlury. 

Po podpisaniu  umowy o rozej-
mie i traktatu  preliminaryjne-
go 17 listopada 1920  r. rozpo-

częły się  negocjacje o traktat pokojowy,
zawarty w Rydze 18 marca 1921 r. z
nowym składem polskiej delegacji z Ja-
nem Dąbskim – przewodniczącym, Sta-
nisławem Kauzikiem , Henrykiem Stras-
burgerem i Leonem Wasilewskim. „Naj-
trudniejsze problemy pertraktacji - pod-
kreśla Materski -  to  do dalsze losy  wal-
czących u boku Polaków oddziałów Pe-
tlury  i Bułak-Bałachowicza  oraz rozra-
chunek za zrabowane i zniszczenie mie-
nie polskie”.  Sojusz polityczny i wojsko-
wy z Francją i Rumunią,  a także   bunt
kronsztacki i ogromne niepokoje na wsi
zmusiły bolszewików do wyrażenia zgo-
dy  na  zwrot   Polsce dóbr kultury. De-
legacja polska ponaglała  podpisanie
pokojowego Traktatu Ryskiego ze
względu na termin plebiscytu  na Gór-
nym Śląsku - 20 marca 1921 roku. 

„ Traktat   likwidował stan wojny wy-
tyczał granice między Polską  z jednej a
sowiecką  Białorusią i Ukrainą – z drugiej
strony - pisze  Materski.... Rozwijając i
uszczegółowiając zapisy z preliminariów
pokojowych traktat stwierdzał wzajem-
ne zrzeczenie się   pretensji z tytułu kosz-
tów wojennych, głosił zasadę suwerenno-
ści i nieingerencji w sprawy  wewnętrzne
drugiej strony, wzajemne prawo opcji,
gwarantował prawa kultury, języka i re-
ligii mniejszości polskiej w Sowietach, a
mniejszościom rosyjskiej, białoruskiej i
ukraińskiej w Polsce. Obie strony wyrazi-
ły gotowość ogłoszenia w stosunku do
obywateli drugiej strony całkowitej amne-
stii za przestępstwa polityczne,  popeł-
nione  do chwili  podpisania traktatu.”

Wielką słabością Traktatu Ry-
skiego – pisze  cytowany
Autor  – była fakultatyw-

ność zawartych w nim uzgodnień, brak
zapisów  dotyczących  procedury sank-
cji i arbitrażu. Traktat Ryski wywołał
m. in. protest  emigracyjnego rządu
Białoruskiej Republiki Ludowej Wacła-
wa Łastowskiego z siedzibą na Litwie.
Rząd ten, sojusznik rządu litewskiego,
nie był uznawany przez władze polskie
25 marca 1921 roku. W apelu „Do   ca-
łego cywilizowanego świata” nazwał
Traktat Ryski  „ koszmarną kpiną z de-
mokracji i jej ideałów”. Krytykowali go
też  konserwatyści   białej i różowej Ro-
sji oraz Ukraińcy o różnych poglądów
politycznych.

P o zawarciu preliminariów po-
kojowych 18 października  Pił-
sudski wydał rozkaz  do wojska

na zakończenie wojny: „Nieraz żołnie-
rze, łzy cisnęły mi się z oczu, gdym wi-
dział wśród szeregów  wojsk prowa-
dzonych przeze mnie wasze bose, poka-
leczone  stopy, które już przemierzały
niezmierne przestrzenie, gdym widział
brudne łachmany  pokrywające wasze
ciało, gdym musiał obrywać wasze
skromne racje   żołnierskie  i żądać czę-
sto, byście  o głodzie i chłodzie  szli do
krwawego boju... Za pracę i wytrwa-
łość, za ofiarę i krew, za odwagę i śmia-
łość –  dziękuje wam żołnierze w imie-
niu całego narodu i Ojczyzny naszej.”
Specjalny rozkaz tego  dnia  wydal Pił-
sudski  do wojsk  Ukraińskiej Republiki
Ludowej, przypominając ich wkład do
zwycięskich walk nad bolszewikami.
19 października Naczelnik Państwa
przyjął w  Belwederze Jana Dąbskiego
na rozmowę o okolicznościach podpisa-
nia  umowy o rozejmie  i preliminariach
pokojowych. W rozmowie z atamanem
Petlurą   w kwaterze głównej wojsk
ukraińskich, przeprowadzonej  31 paź-
dziernika 1920 r., Piłsudski omawiał
pomoc w uzbrojeniu i amunicji dla od-
działów ukraińskich gotowych kontynu-
ować walkę z bolszewikami  za linią
Zbrucza.  Nazajutrz w Kamieńcu Po-
dolskim, w tajemnicy przed opinią pu-
bliczną, rozmawiał Piłsudski  z misją
wojskową Francji, Stanów Zjednoczo-
nych – Bałachowicza i  Wrangla – na
temat powstałej sytuacji po podpisaniu
umowy o zawieszeniu działań bojo-
wych na froncie wschodnim. 

1 4 listopada 1920 r. świętowa-
ła Warszawa Święto Niepodle-
głości połączone z wręcze-

niem Piłsudskiemu buławy marszał-
kowskiej przez kaprala Jana Żywka,
kawalera  Orderu Virtuti Militari i de-
filadą na Krakowskim Przedmieściu.
22 listopada  miał swoje święto Lwów.
Po mszy świętej u stóp pomnika Ada-
ma Mickiewicza Piłsudski dekorował
herb miasta Orderem Virtuti Militari.
Kiedy trwały rokowania w Rydze, ob-
serwowane przez Piłsudskiego i mini-
stra spraw zagranicznych Eustachego
Sapiehę, w Sejmie ustawodawczym
toczyła się dyskusja nad ustawą kon-
stytucyjną, pełna ostrych spięć poli-
tycznych. Lutowa wizyta Piłsudskiego
we Francji i jej skutki polityczne i woj-
skowe  z aprobatą zostały przyjęte
przez polskich  polityków i opinię pu-
bliczną. W dniu 9 lutego Piłsudski
szczegółowo informował o tej wizycie
prezesa Rady Ministrów Wincentego
Witosa,  starając się jak najdłużej utrzy-
mać jego gabinet, przyznając mu póź-
niej 11 lipca 1921 r. Order Orła Białe-
go  „w uznaniu wybitnych zasług poło-
żonych dla Rzeczypospolitej Polskiej
na polu działalności politycznej i pań-
stwowej zwłaszcza w okresie groźnej
inwazji bolszewickiej.”

W tym czasie Witos, który za-
chował w swoich zbiorach
list Piłsudskiego  z 12

sierpnia 1920 roku z gotowością dymi-
sji z funkcji Naczelnika Państwa i Na-
czelnego Wodza, zwrócił go po skoń-
czeniu wojny jego Autorowi i  bronił  je-
go dobrego imienia przed atakami
działaczy  ruchu narodowo-demokra-
tycznego. „ Z racji uchwalenia konsty-
tucji – czytamy w „Kalendarium życia
Józefa Piłsudskiego” – odbyło się 18
marca 1921 r. w Teatrze Wielkim  uro-
czyste  przedstawienie. Grano  akt I
Hrabiny i akt III Halki. W trakcie przed-
stawienia  prezydent  ministrów Witos
otrzymał depeszę z Rygi o podpisaniu
tegoż dnia traktatu pokojowego z Ro-
sją,  o czym powiadomił publiczność
podczas antraktu. Orkiestra odegrała
dwa razy  hymn „Jeszcze Polska  nie
zginęła”, potem Marsyliankę. Na sali
owacje i oklaski”. 

Preliminaryjny Traktat Pokoju i Umowa o Rozejmie w wojnie z bolszewikami 12 października 1920 roku

Podpisy w Rydze, radość w Warszawie
W wojnie polsko-bolszewickiej I Traktat Pokojowy w Rydze z 18
marca 1921 r. oznaczał, że w zasadniczych sprawach rokowań pol-
sko-sowieckich, prowadzonych w Mińsku Litewskim i w Rydze –
uzyskano porozumienie 5 października 1920 r. w wyniku tajnych
rozmów przewodniczących delegacji polskiej Jana Dąbskiego i  so-
wieckiej Adolfa Joffego. W skład uzupełnionej delegacji polskiej
wchodzili:  przewodniczący Jan  Dąbski, podsekretarz stanu w mi-
nisterstwie spraw  zagranicznych, Norbert Barlicki,  Stanisław
Grabski,  Witold Kamieniecki, Władysław Kiernik,  Mieczysław Ku-
liński, Adam Mieczkowski, Leon Wasilewski, Ludwik Waszkiewicz,
Michał Wichliński. Stronę sowiecką reprezentowali: Adolf  Joffe,
Siergiej Kirow, Dmytro Manuilski i Leonid Oboleński. 
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
tel.: 504 017 418

JODŁA kaukaska cięta, 
508 23 85 86

JODŁA koreańska do 3 m, 
508 23 85 86

ŚWIERK kłujący do ogrodu do 
2 m, 508 23 85 86

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA, także

przez Internet, 605 783 233

DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 770 361

KUPIĘ bezpośrednio lokal
handlowy ok. 120 m2 lub 2
mniejsze z najemcą w dobrym
punkcie po promocyjnej cenie. 
Tel. 513 261 427

MIESZKANIE do wynajęcia, 
2 pokoje, metro Natolin, ładne,
ciche, niepalącej tanio, 
795 873 154

MOKOTÓW 78 m2, 4-pokojowe,
513 237 287

PIASECZNO. Do wynajęcia
pawilon parterowy 237 m2 wraz 
z odgrodzonym placem 900 m2.
Cena 6,5 tys. zł/m-c plus VAT.
Możliwość wynajęcia części
powierzchni, tel. 601 274 808

WYNAJMĘ bezpośrednio
mieszkanie 35 m2 Ursynów-
Kabaty, 505 312 160

WYNAJMĘ pawilon na
Ursynowie, 501 652 075

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

Mieszkania: sprzedaż:
!Centrum, Starówka, 37 m2, 

2 pokoje, 601 720 840
!Centrum, kamienica do

remontu, na sprzedaż, 
601 720 840

!Kabaty, 67 m2, 3 pok., ul.
Jeżewskiego, parter, z garażem 
i piwnicą 5m2, 601 720 840

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

!Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840

!Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł, do neg., cisza, spokój,
świetny punkt,  601 720 840

!Targówek, 47 m2, parter, ok.
metra, 601 720 840

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom, b. blisko Piaseczna, 140

m2 nowy, wolnostojący, 680 tys. zł,
601 720 840  

!Dom Las Kabacki, 400 m2, 
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840  

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

!Dom, Ursynów, 170 m2

wolnostojący, do wejścia, c. 1,2
mln. zł, 601 720 840  

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

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

!Konstancin , okazja dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 930 tys. zł, 601 720 840

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

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

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

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

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

!Ursynów, pół bliźniaka, 610
m2 na mieszkanie lub biuro, 
c. 3,8 mln.zł, 601 720 840,  

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

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

Działki:
!Borowina, działka budowlana

1800 m2, 601 720 840
!Konstancin, działka 3300 m2,

strefa A, dobra cena, 601 720 840  
!Chyliczki, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2

każda, 601 720 840  
!Pyry, 1900 m2, tuż przy ul.

Puławskiej, c. 2 mln.200 tys. zł,
superpunkt , 601 720 840  

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

Do wynajęcia: 
!Centrum, restauracja 130 m2

do wynajęcia z wyposażeniem lub
bez, 601 720 840

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

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

Lokale handlowe : 
!Biurowiec, 3000 m2,

Warszawa, dobry standard, 
z parkingiem na 75 samochodów,
możliwość kupna 1/2 biurowca,
601 720 840,

!Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep
spożywczy działający, dobre
dochody, do wynajęcia, 18 tys.
zł/m-c lub sprzedaż, c. 2.5 mln. zł,
z powodu braku czasu, 
601 720 840  

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

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

!Mokotów 70 m2, lokal 
z najemcą, gastronomia, c. 1 mln
450 tys. zł brutto, wynajęty na 10
lat, 601 720 840  

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

!Ochota, 134 m2, wynajęty na
10 lat, gastronomia, potężny
najemca , 601 720 840

!Ursynów-Kabaty, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 
601 720 840 

!Wilanów, lokal handlowy 
76 m2. Cena 725 tys. zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840

!Żoliborz, 75 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550 tys.
zł , 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 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

PRZEDSZKOLE nr 412
poszukuje do pracy na stanowisko: 

!woźna szatniowa na cały etat,
!nauczyciel wychowania

przedszkolnego. 
Osoby zainteresowane proszone

są o kontakt tel.: 22 544 06 53 
lub wysyłanie CV na adres e-mail:
przedszkole412zoi@gmail.com

PRZYJMĘ panią/pana do prania
i sprzątania samochodów
ciężarowych 1-2 dni w tygodniu,
Łazy k. Magdalenki, 604 626 444

ZATRUDNIĘ ekspedientki
Groszek, 508 23 85 86

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

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

BUDOWA domów, rozbudowy,
tel. 730 358 998

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562 

DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214 

HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres, 

601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

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

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, FLYCOM, 

Pasaż Ursynowski 9, 
tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, 669 945 460
MOSKITIERY, 602 380 218

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

POKRYCIA dachowe, 
730 359 998

PRANIE dywanów i kanap,
mycie okien, 669 945 460

REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

REMONTY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530 

RENOWACJA mebli, 
510 266 143

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

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

SZKLARSKIE, 502 101 202 
WIERCENIE, KARNISZE, itp.

608 3030 530

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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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje JJaaddwwiiggaa CCiisszzeewwsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 . 
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 10-20.

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

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

Tańczył na widok 
policjantów

Ursynowscy dzielnicowi za-
trzymali 38-latka podejrzane-
go o posiadanie narkotyków
oraz poszukiwanego listem
gończym do odbycia kary
dwóch lat więzienia. 

icowi przeprowadzający ob-
chód ulicy Belgradzkiej na Ursy-
nowie zauważyli mężczyznę,
który na ich widok zachowy-
wał się, jakby chciał się ukryć,
ale że nie było ku temu stosow-
nego miejsca, zaczął tańczyć.
Chcąc w ten sposób uniknąć le-
gitymowania, zwrócił na siebie
jeszcze większą uwagę.

Mundurowi postanowili
sprawdzić czym była podykto-
wana niecodzienna reakcja na
ich widok. Okazało się, że 38-
latek posiadał przy sobie pu-
dełko z marihuaną, wagę elek-
troniczną, gotówkę oraz był po-
szukiwany listem gończym do
odbycia kary dwóch lat więzie-
nia za udział w zorganizowanej
grupie przestępczej, oszustwo
i podawanie się za funkcjona-
riusza publicznego w celach
przestępczych.

Funkcjonariusze zabezpie-
czyli narkotyki, ich posiadacza
natomiast przewieźli do poli-
cyjnego aresztu. Po usłyszeniu
zarzutów zagrożonych kara 3-
letniego więzienia został on
przewieziony do zakładu kar-
nego, gdzie spędzi najbliższe
24 miesiące.

Przyłapani na 
przekazywaniu suszu

Ursynowscy kryminalni za-
trzymali czterech mężczyzn po-
dejrzanych o posiadanie ponad
100 kg krajanki tytoniowej bez
polskich znaków skarbowych.
Mężczyźni zostali przyłapani
na przekazywaniu nielegalne-
go towaru. Wszyscy zatrzyma-
ni solidarnie zaprzeczali, aby
tytoń i samochody należały do
nich. Policjanci zabezpieczyli
7 worków z nieplagalnym kom-
ponentem do produkcji papie-
rosów oraz około 14.000 zł w
gotówce i ustalili gdzie i kiedy
może dojść do sprzedaży niele-
galnego suszu tytoniowego. 

Kiedy około godziny 17:00
przyjechali w rejon ulicy Poline-
zyjskiej na Ursynowie, natknę-
li się na dwa stojące obok siebie
samochody z otwartymi
drzwiami bagażnika. W land
roverze znajdowały się 4 worki
z krajanką tytoniową, nato-

miast w peugeocie 3 worki z
tym samym towarem. Między
samochodami stało czterech
mężczyzn. Żaden z nich nie
przyznawał się do posiadania
krajanki tytoniowej znajdującej
się w ich pojazdach. 47-latek
twierdził, że land rover jest jego,
ale nie wie, skąd wzięły się w
nim worki. Nie potrafił wyja-
śnić także, po co ma przy sobie
gotówkę w kwocie około 8300
zł. 62-latek, mimo tego, że miał
przy sobie kluczyki od peuge-
ota, również próbował wmó-
wić kryminalnym, że nie wie
kto przyjechał autem i skąd w
bagażniku są worki z tytoniem
bez polskich znaków skarbo-
wych akcyzy. Mężczyzna miał

przy sobie gotówkę w kwocie
około 5500 zł. Pozostali męż-
czyźni odmawiali odpowiedzi
na pytania.

Wobec takiej postawy cała
czwórka trafiła do policyjnego
aresztu. Policjanci zabezpieczy-
li towar oraz gotówkę jako do-
wody w sprawie. Teraz w za-
leżności od udziału w przestęp-
stwie, mężczyźni usłyszą zarzu-
ty kupowania, przechowywa-
nia lub przewożenia wyrobów
bez polskich znaków akcyzy, za
co grozi im kara do 3 lat więzie-
nia. Straty Skarbu Państwa z
tytułu nieodprowadzonych
przez nich podatków zostaną
oszacowane w trakcie toczące-
go się postępowania.

Łódź „Celina” wróciła 
do właściciela

Ursynowscy kryminalni nie
pozwolili zleceniodawcy na-

cieszyć się łodzią motorową
skradzioną kilka dni wcześniej
z jednej z posesji na Ursyno-
wie. Zatrzymali pasera prze-
chowującego „Celinę” na tere-
nie swojego podwórka w Wo-
łominie oraz trzech mężczyzn,
którzy zostali wynajęci do jej
kradzieży. Cała czwórka usły-
szała zarzuty. 

To była ulubiona i wymarzo-
na łódź pokrzywdzonego. Jak
się okazało, spodobała się też
komuś innemu, kto później zle-
cił jej kradzież. Jak ustalili ursy-
nowscy kryminalni, 6 paździer-

nika około 6.00 trzej mężczyź-
ni przyjechali na teren jednej z
ursynowskich posesji ciemnym
Jeepem Grand Cherokee. Po-
konali zabezpieczenie w bra-
mie wjazdowej, podjechali pod
przyczepkę z łodzią, przypięli
ją do auta i odjechali. Pokrzyw-
dzony powiadomił miejsco-
wych policjantów, którzy na-
tychmiast zajęli się sprawą.

Łódź była na tyle cenna dla
jej właściciela, że za pośred-
nictwem popularnych portali
internetowych apelował o po-
moc w jej odnalezieniu, oferu-
jąc nagrodę w wysokości
10.000 zł. Z zabezpieczonego
monitoringu oraz ustaleń ope-
racyjnych wynikało, że podej-
rzani mogli odjechać z nią w
kierunku Wołomina.

W toku dalszych czynności
kryminalni wpadli na trop
trzech mężczyzn. Ustalili, że
ukryli oni łódź na jednej z po-
sesji na obrzeżach Wołomina.
Kiedy funkcjonariusze ustalili
dokładny adres, pojechali to
sprawdzić. Po krótkotrwałej
obserwacji zauważyli podej-
rzanych wyjeżdżających z tere-
nu posesji niebieskim passa-
tem. Na widok nieoznakowa-
nego radiowozu, który zbliżał
się do nich, żeby ich zatrzy-
mać, kierowca volkswagena
próbował uciec, ale najpierw
celowo wjechał w bok służbo-
wego pojazdu. Myślał, że znie-
chęci policjantów, ale się mylił.
Chwilę później kierujący oraz
pasażer tego auta zostali obez-
władnieni i zatrzymani. Kry-
minalni odzyskali łódź ukrytą
na terenie posesji. W trakcie
dalszych czynności do policyj-
nego aresztu trafiły jeszcze
dwaj wspólnicy.

Łącznie funkcjonariusze za-
trzymali czterech podejrzanych.
Mężczyznę, który miał przyjąć
zlecenie kradzieży i dwóch po-
zostałych, których zaangażo-
wał w przestępstwo oraz pase-
ra, który ukrył „Celinę” na tere-
nie swojej posesji. Pierwszy z
nich zaprzeczał, aby przestęp-
stwo miało być przeprowadzo-
ne na zlecenie i nie składał w tej
sprawie wyjaśnień. W związku
z powyższym na wniosek poli-
cjantów i prokuratury został
tymczasowo aresztowany. Wo-
bec drugiego z nich prokurator

zastosował środek zapobiegaw-
czy w postaci policyjnego do-
zoru. Kierowca i paser złożyli
wystarczające wyjaśnienia. Wy-
szli w policyjnego aresztu bez
środków zapobiegawczych.
Każdy z nich usłyszał zarzuty
kradzieży, za które sąd może
ich teraz skazać nawet na 5 lat
więzienia. Policjanci ustalili, że
każdy ze wspólników miał obie-
cane 3000 zł za usługę. Dzięki
szybkim i skutecznym działa-
niom ursynowskich kryminal-
nych nie zdążyli się nacieszyć
obiecanymi pieniędzmi.

Kronika Stróżów Prawa

Dla wDla w szyszy sstkichtkich
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