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Zmiany na Rosoła Artystyczna żebranina

O Szpitalu Południowym na Ursynowie 
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P rzyzwyczailiśmy się już do
tego, że Warszawa, która w
1944 stała się największą w

Polsce ofiarą niemieckiego okru-
cieństwa – ma już zawsze odgry-
wać rolę miasta-cierpiętnika, a
przynajmniej swoistego czyśća, za
którym uchylają się drzwi do nie-
ba albo otwiera się piekło. Stolicę
traktuje się od lat jako poligon, wy-
korzystywany przez demonstran-
tów najróżniejszej maści. Ten dziw-
ny układ ostatnio zmienił się nieco,
gdy nagle wybuchł ogólnopolski
strajk kobiet, przeciwstawiających
się autorytarnej władzy obecnego
państwa polskiego, próbującej pod-
dać społeczeństwo religijnemu fun-
damentalizmowi, pasującemu do
XXI wieku, jak pięść do nosa. Wy-
szło przy tym na jaw, że Kościół
Rzymskokatolicki, mający niekwe-
stionowane zasługi na różnych eta-
pach rozwoju (czasem zastoju) Pol-
ski – zapomniał u nas nagle o swo-
jej podstawowej funkcji, czyli gło-
szeniu Dobrej Nowiny i działanich
charytatywnych pro publico bono,
stając się jawnym współuczestni-
kiem walki o władzę, no i oczywi-
ście – o pieniądze (dla siebie). Do-
brze uświadomione społeczeństwo,
a zwłaszcza jego młoda część, czer-
piąca błyskawicznie wiedzę z In-
ternetu, oznajmiły zdemoralizo-
wanym do cna hierarchom, zblato-
wanym z równie zakłamanymi po-
litykami, że mają natychmiast

„wypier.....ć”. Zamiast całować bi-
skupów w pierścienie, ludzie po-
prosili, by ci całowali ich w d...pę. 

T akie są skutki monopolizo-
wania władzy i wpływów, a
zwłaszcza nadużywania

imienia Jezusa Chrystusa. On sam
kiedyś się nie patyczkował, wyga-
niając przekupniów ze świątyni,
więc niech teraz przekupnie nie na-
rzekają, gdy się ich w świątyniach
grzecznie prosi, żeby się wynieśli i
przestali robić dobrą minę do złej
gry. W sytuacji, gdy lubiący szer-
mować epitetami publicysta Rafał
Ziemkiewicz określił strajkujące
kobiety jako „agresywne, wulgar-
ne kurewki”, niezwykle ekspresyj-
nym rapem odpowiedziała mu na
YouTube piękna i bardzo subtelna
dziewczyna z Makowa Podhalań-
skiego, powtarzająca z wdziękiem
refren „wypier....ć”. Onaż to z deli-
katnym uśmiechem na twarzy za-
śpiewała słodkim głosem: „Pod-
miot nie zgadza się z orzeczeniem,
podmiot się wkur....ił na wasze ży-
czenie”. Oczywiście, podmiot czyli
suweren wkur....ił się na znane po-
wszechnie, a wsparte kościelną ide-
ologią orzeczenie Trybunału Kon-
stytucyjnego w sprawie aborcji.
Chociaż nie tylko na to.

Dzisiejszy lud i tak ma  łaska-
we podejście do osób mie-
niących się ambasadorami

Pana Boga, bo przecież nie chce ich
wieszać, tak jak podczas powsta-
nia kościuszkowskiego w 1794 ro-
ku wieszał w Warszawie zaprze-
danych Targowicy, a sprzyjających
Rosji biskupów. Swego czasu szcze-
gółowo opisał ową biskupią hańbę
Jarosław Marek Rymkiewicz, któ-
ry dziś stał się – o dziwo – apologe-
tą współczesnego sojuszu tronu z
ołtarzem i jest za to przez ten sojusz
nagradzany. Tymczasem znaczna
część osób, które zapewne przez

długie lata kornie schylały głowy
wobec kościelnych hierarchów, te-
raz czuje się przez nich zdradzona
i jawnie lub konspiracyinie demon-
struje swoją niechęć – nawet do nie-
żyjącego od 15 lat jedynego w histo-
rii polskiego papieża. Stąd nawet
na Ursynowie napisy na jego cześć
próbowano niedawno pozmieniać
na hańbiące  sformułowanie, ma-
jące upamiętniać „ofiary Jana Paw-
ła II”. Chodzi oczywiście o ofiary
księżego molestowania seksualne-
go i pedofilii, jakiej dopuszczali się
nie tylko prości duszpasterze, lecz
również biskupi i kardynałowie za
rządów Karola Wojtyły w Watyka-
nie. O ile społeczna krytyka pod
adresem hierarchów ma pełne uza-
sadnienie, potwierdzane coraz licz-

niejszymi filmami dokumentalny-
mi, o tyle mieszania z błotem nasze-
go niedawnego bohatera narodo-
wego nie popieram. Jan Paweł II –
jak każdy człowiek – miał swoje
wady i zalety. W kwestiach religij-
nych był akurat skrajnym konser-
watystą, a w Watykanie pozwalał,
żeby mu jeździła po głowie „lawen-
dowa mafia”, czego opłakane skut-
ki poznajemy w pełni dopiero dzi-
siaj. Ja jednak zawsze zachowam o
nim generalnie dobrą opinię. Tym
bardziej, że to on właśnie – po kil-
kuset latach – zdjął klątwę kościel-
nego Ciemnogrodu z Galileusza. A
teraz trochę głupio znęcać się nad
człowiekiem, którego u schyłku ży-
cia praktycznie ubezwłasnowolni-
ła choroba Parkinsona. 

O czywiście, liczba ważnych
postaci Kościoła w Polsce,
które dopuściły się nie-

cnych czynów, a nawet przestępstw
– jest po prostu załamująca. Nie-
mal każdego dnia któregoś ze
świątobliwych mężów zrzuca się
z piedestału. Ich występki kładą
się cieniem na całym Kościele i au-
tomatycznie podkopują autorytet
tych księży, którzy starają się
uczciwie prowadzić robotę dusz-
pasterską i nie wywyższać z racji
przywdziewania sutanny. Odno-
sząc się zatem pro domo sua, raz
jeszcze nawoływałbym, by w ra-
mach ekspiacji, Archidiecezja War-
szawska zrezygnowała wreszcie z
pochopnie przekazanym jej na
własność w drodze nie bardzo rów-

noprawnej wymiany działkom
pod ursynowską Kopą Cwila. Ta
własność została – Bogiem a praw-
dą – po prostu wycyganiona. Tym-
czasem ów teren parkowo-rekre-
acyjny to swoista agora dzielnicy,
gdzie co roku odbywają się Dni Ur-
synowa. O ile wiem, mimo przy-
chylnego stanowiska metropolity
warszawskiego, kardynała Kazi-
mierza Nycza, do dziś nie udało
się przywrócić poprzedniego stanu
własności. 

N o cóż, w sprawach ducho-
wych zawsze łatwiej się po-
rozumieć niż w material-

nych. Najlepszym tego dowodem
jest choćby awantura, jaka wyni-
kła w związku z dokonanym przez
ministra kultury, dziedzictwa na-
rodowego i sportu rozdziałem fun-
duszy na wsparcie twórców, po-
zbawionych dochodów na skutek
pandemii koronawirusa. Sam mi-
nister szybko się zorientował, że
strzelił głupstwo, przydzielając po-
nad pół miliona złotych zespołowi
disco polo o nazwie Bayer Full, zna-
nemu z tak wysublimowanego ar-
tystycznie przeboju jak choćby
„Majteczki w kropeczki”. Nawet
dla Teatru Wielkiego w Łodzi prze-
widziano mniej kasy, nie mówiąc
już o wielu placówkach znienawi-
dzonej przez władzę „Warszawki”.
Minister Piotr Gliński próbował
wprawdzie wytłumaczyć opinii pu-
blicznej, iż o wysokości poszczegól-
nych kwot decydował jakiś algo-
rytm, ale chyba zreflektował się po
licznych protestach i zdoła jakoś
dogadać się z tym na pozór nie-
ubłaganym algorytmem. Chyba
że Sejm zdecyduje o zmianie na-
zwy Rzeczypospolitej – na Disco
Poland...

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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– Przyszedł czas na nową
dynamikę działania za-
rządu m.st. Warszawy.
Wyciągamy wnioski z do-
świadczeń, na nowo dzie-
limy kompetencje między
wiceprezydentów i uzupeł-
niamy skład zarządu – in-
formuje prezydent stolicy,
Rafał Trzaskowski.

- Budżet miasta jest w bardzo
trudnej sytuacji w związku z
pandemią, ale też dlatego, że tra-
fia do niego coraz mniej pienię-
dzy. Mimo to chcemy skupić się
na naszych priorytetach, a do te-
go potrzebny jest dobry zespół –
dodaje prezydent.

W ramach zmian w zarządzie
miasta, dotychczasowa dyrek-
torka-koordynatorka Aldona
Machnowska-Góra obejmie sta-
nowisko zastępcy prezydenta i
będzie odpowiedzialna za spra-
wy społeczne. Będzie nadzoro-
wać Biuro Pomocy i Projektów
Społecznych oraz Biuro Polityki
Lokalowej. Nadal będzie też kie-
rować pracami Biura Marketin-
gu Miasta i Biura Kultury.

- Pion, który obejmuję, jest
pionem społecznym. Wyzwania
społeczne, związane z pande-
mią, są naprawdę ogromne. Mu-
simy walczyć o spójność społecz-

ną - o to, by nikt nie został za
burtą. Będę kontynuować waż-
ne społecznie projekty – rozwój
żłobków, wsparcie seniorów,
osób najsłabszych. Przyjęliśmy
niedawno nową politykę kultu-
ralną – kultura jest ważna i ma
wpływ na zmianę społeczną. Ten
kierunek, wraz ze społecznymi
założeniami będzie dla mnie naj-
ważniejszy – mówi  Aldona
Machnowska-Góra, zastępca
prezydenta m.st. Warszawy.

Do zarządu miasta dołącza
nowa dyrektorka-koordynatorka
– Karolina Zdrodowska, dotych-
czas radna na Ursynowie. - Zale-
żało mi osobiście, aby w obec-
nych czasach była to kobieta. No-
wa, ale też doświadczona oso-
ba, znająca samorząd – podkre-
śla prezydent Trzaskowski. - Cie-
szę się, że - dzięki wejściu pani
Karoliny w skład zarządu - osią-
gniemy symboliczny parytet:
Warszawa będzie miała prezy-
denta, dwie wiceprezydentki,
dwóch wiceprezydentów i dwie
dyrektorki-koordynatorki. War-
szawa stawia na kobiety – doda-
je prezydent.

Dyrektorka-koordynatorka
Karolina Zdrodowska będzie od-
powiadać za dwa obszary: roz-
wój gospodarczy Warszawy,

współpracę z przedsiębiorcami
oraz za dialog społeczny, kon-
sultacje i współpracę z organi-
zacjami pozarządowymi. Będzie
nadzorować Biuro Rozwoju Go-
spodarczego i Centrum Komuni-
kacji Społecznej. Zadaniem dla
nowej dyrektorki-koordynatorki

będzie wzmocnienie m.in. for-
muły partnerstwa publiczno-pr-
ywatnego (PPP), mechanizmów
partycypacji i współzarządzania
miastem przez mieszkańców.
Ważne w działaniach ratusza po-
zostają kwestie równościowe i
polityka antydyskryminacyjna.

- Podjęłam się tego zadania,
bo jestem przekonana, że moje
doświadczenie sprawi, że będę
mogła wnieść pozytywny wkład
w tych dwóch obszarach.
Zwłaszcza w trudnym okresie
pandemii. Dołożymy wszelkich
starań, by wesprzeć przedsię-

biorców. Z kolei CKS odpowiada
za działania wolontariackie –
musimy wspomagać osoby naj-
słabsze i wykluczone społecznie.
To moje priorytety – mówi Karo-
lina Zdrodowska, dyrektorka-k-
oordynatorka ds. przedsiębior-
czości i dialogu społecznego.

Pierwszy wiceprezydent - Mi-
chał Olszewski będzie nadzoro-
wał gospodarkę odpadami oraz
planowanie przestrzenne i ar-
chitekturę.

Wiceprezydent Renata Ka-
znowska zachowa pieczę nad
obszarami usług o podstawo-
wym znaczeniu dla mieszkań-
ców Warszawy: edukacją oraz
polityką zdrowotną. Pod jej opie-
ką będą biura: Biuro Edukacji,
Biuro Polityki Zdrowotnej, Biuro
Sportu i Biuro Stołecznego Kon-
serwatora Zabytków.

Wiceprezydent Robert So-
szyński nadal będzie odpowia-
dał za pion infrastruktury oraz
transportu publicznego. W jego
sferze zainteresowań znajdą się
też sprawy reprywatyzacji.

Dyrektorka-koordynatorka Ju-
styna Glusman, tak jak dotych-
czas, będzie nadzorowała pracę
biur odpowiedzialnych za zieleń
miejską, ochronę powietrza i po-
litykę klimatyczną. R K

Połowa nowego zarządu miasta to kobiety

Spis rolny do końca listopada
Tylko do 30 listopada br. trwa Powszechny Spis Rolny, który

jest obowiązkowy dla rolników. W Warszawie dotyczy to 8,5
tys. osób. Dotychczas spisało się zaledwie 57 proc. z nich.

Rolnikom zostało już niewiele czasu na wypełnienie obowiąz-
ku spisowego. Warto więc skorzystać z metody, która pozwala
to zrobić możliwie szybko, bezpiecznie i wygodnie. Samospis in-
ternetowy – bo o nim mowa – mimo niezaprzeczalnych zalet po-
zostaje na mazowszu stosunkowo rzadko wybieraną opcją. 

Gospodarstwo rolne można spisać na różne sposoby – przez in-
ternet, telefon lub podczas wywiadu bezpośredniego. Jednak bio-
rąc pod uwagę kryterium czasu, najkorzystniej prezentuje się sa-
mospis internetowy. Można z niego korzystać bez konieczności
dzwonienia na infolinię i umawiania terminu rozmowy bezpośred-
niej czy telefonicznej. Internetowy formularz spisowy jest dostęp-
ny na stronie spisrolny.gov.pl. Wystarczy zalogować się w aplika-
cji spisowej, korzystając z danych zawartych w liście Prezesa GUS
i wprowadzić wymagane informacje o gospodarstwie rolnym.

Co jeśli zagubił nam się list Prezesa GUS lub w ogóle go nie otrzy-
maliśmy? Wtedy należy zadzwonić na infolinię pod numer 22 279
99 99 – konsultant przekaże dane potrzebne do logowania w apli-
kacji spisowej. Z infolinią powinny się kontaktować też te osoby, któ-
re prowadzą działalność związaną z rolnictwem, ale robią to na
małą skalę i nie są pewne czy podlegają obowiązkowi spisowemu.
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Pierwszy sezon ursynow-
skiej tężni „Maciejka” 
w Parku im. Jana Pawła II
za nami. Otwarta w lipcu
br. konstrukcja cieszyła
się ogromnym zaintereso-
waniem mieszkańców
dzielnicy.

Obiekt był dostępny dla ursy-
nowian przez prawie 5 miesięcy
(od 1 lipca do 15 listopada) – w
tym czasie zużyto około 20 000
litrów solanki. 16 listopada tęż-
nia została zgodnie z planem wy-
łączona z użytkowania na okres
zimowy. Zostanie ponownie
otwarta najpóźniej w połowie
kwietnia – obiecują ursynowscy
urzędnicy.

Do końca miesiąca obiekt zo-
stanie przygotowany do okre-
su zimowego. Zaplanowane
prace polegać będą na opróż-
nieniu zbiornika na solankę,

oczyszczeniu obiektu oraz wy-
łączeniu zasilania. Obiekt w se-
zonie 2021 zostanie otwarty
najpóźniej 15 kwietnia. Urząd
Dzielnicy Ursynów nie wyklu-
cza jednak wcześniejszego uru-
chomienia, które będzie zależ-
ne od kilku czynników, m.in. od
warunków pogodowych.

Jeszcze w tym roku na terenie
Parku im. Jana Pawła II, w są-
siedztwie tężni, urząd dzielnicy
Ursynów planuje posadzić pięć
lip szerokolistnych oraz utwar-
dzić teren wokół, który połączy
wejścia na obiekt od strony połu-
dniowej. Prace poprawiające es-
tetykę terenu obok tężni zakoń-
czą się w grudniu br.

Tężnia Solankowa „Maciejka”
to konstrukcja drewniana o wy-
miarach 11 metrów długości,
1,3 metra szerokości, 3,65 metra
wysokości, wypełniona gałąz-

kami tarniny. Specjalna pompa
podaje solankę o dużej zawarto-
ści jodu, która spływając z góry
tworzy mgiełkę do inhalacji. Po-
wietrze wokół tężni kiedy paru-
je solanka zawiera minerały,
które wspomagają odbudowę i
regenerację błony śluzowej gór-
nych dróg oddechowych. Dzia-
łają one także stymulująco na
pracę układu odpornościowe-
go. Zbiornik na solankę ma po-
jemność 7000 m3. Solanka po-
chodzi z Ciechocinka.

Tężnia powstała w Parku im.
Jana Pawła II w ramach realiza-
cji projektu z budżetu obywatel-
skiego. Jest to pomysł, który pod-
czas głosowania w IV edycji war-
szawskiej partycypacji zdobył
najwięcej głosów spośród
wszystkich ursynowskich pro-
jektów. Budowę tężni poparło 2
245 osób.

W związku z realizacją inwestycji „Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwod-
nica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”, ASTALDI informuje, że w
dniu 23.listopada o godzinie 21.00 planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu dla po-
trzeb przebudowy skrzyżowania ul. Rosoła z ul. Płaskowickiej. 

Zmiana organizacji będzie polegać na przeniesieniu ruchu na wschodnią, nowo wybudowaną
jezdnię ul. Rosoła, prowadzącą jednym pasem ruchu w każdym kierunku. Utrzymane pozostanie za-
mknięcie ul. Płaskowickiej na odcinku od ul. Cynamonowej do Rosoła. Autobusy linii 195 i N37 po-
zostaną na trasach zmienionych.

Pracownik urzędu dzielnicy Ursynów oraz pracownicy
firmy działającej na zlecenie urzędu zauważyli niebez-
pieczne pęknięcie na jednym z drzew w Parku im. Ro-
mana Kozłowskiego (od strony ul. Koński Jar). 

Teren został niezwłocznie wygrodzony i oznakowany. Po anali-
zie zagrożenia podjęto decyzję o wezwaniu straży pożarnej i usu-
nięciu w trybie pilnym najbardziej zagrażającego konara. 

„W listopadzie br. zostanie przeprowadzona ekspertyza dendro-
logiczna drzewa. Do tego czasu pozostanie ono wygrodzone” 
– informują ursynowscy urzędnicy.

Co z drzewem w Parku 
im. Romana Kozłowskiego?

Tężnia zapada w zimowy sen

Zmiana organizacji ruchu na ul. Rosoła

Dobiega końca realizacja
programu „SOWA - oświe-
tlenie zewnętrzne”. Ursy-
nowska ul. Stryjeńskich
jest pierwszą, na której
zakończono wymianę
opraw oświetleniowych
na ledowe w ramach tego
projektu. Wymieniono też
63 latarnie i postawiono
cztery nowe w rejonie
dwóch przejść dla 
pieszych.

Zadanie programu „SOWA –
oświetlenie zewnętrzne” to wy-
miana oświetlenia w miejscach,
gdzie jest ono niedopasowane
do najnowszych norm jakości i
bezpieczeństwa. Do poprawy w
tym roku wytypowano 13 takich
lokalizacji, w których wymiana
latarni i lamp była szczególnie
oczekiwana przez mieszkańców
– 11 ulic i dwa węzły drogowe.

Pierwszą, na której rozpoczę-
ły i zakończyły się prace, była ul.
Stryjeńskich. To jedna z ważniej-
szych arterii na Ursynowie, bo
przebiegając przez Natolin łączy
zachodnią część kabat z Imieli-
nem. Znajduje się przy niej duża
liczba bloków, dlatego pełni wie-
le funkcji – m.in. rozprowadza
ruch międzyosiedlowy i lokalny.
Codziennie porusza się tu mnó-
stwo pieszych. Poprawa bezpie-
czeństwa ich oraz kierowców by-
ła tu niezwykle ważna.

Prace, o czym wcześniej infor-
mowaliśmy, ruszyły jeszcze pod
koniec lipca. Na początku wiąza-
ły się z układaniem w ziemi oka-
blowania. Następnie przystąpio-
no do wymiany słupów oświetle-
niowych. Wymieniono 63 latar-
nie, które zastąpiły stare, będące
w najgorszym stanie technicz-
nym. Dzięki temu zmniejszyło się
ryzyko wystąpienia awarii.

Przede wszystkim jednak
zmniejszeniu uległ pobór energii
elektrycznej, bo na słupach zawi-
sło 149 nowych, ledowych
opraw. Zastąpiły one 117 opraw
sodowych. To sprawi, że roczne
zużycie energii elektrycznej, któ-
re przed modernizacją wynosiło

ok. 92,71 MWh, powinno spaść
do ok. 33,99 MWh. Przy okazji
wymieniono też dwie szafy ste-
rujące oświetleniem.

Większa liczba opraw wynika
z doświetlenia chodników na
części ulicy, gdzie wstawiono la-
tarnie z podwójnymi wysięgni-
kami. Tym samym poprawiono
również bezpieczeństwo pie-
szych. Przy dwóch przejściach,
które nie są wyposażone w sy-
gnalizację, postawiono cztery
dodatkowe słupy oświetlenio-
we. Dzięki temu przechodzący
przez ulicę po zmroku stali się
bardziej widoczni dla nadjeżdża-
jących kierowców.

z d m . w a w . p l

Jaśniej i bezpieczniej na Stryjeńskich

Pomimo wielu akcji edu-
kacyjnych i zwiększającej
się świadomości, nadal
znajdują się osoby, które
nie potrafią uszanować
przestrzeni wspólnej. 
W ostatnim czasie do 
kolejnych aktów wandali-
zmu doszło w warszaw-
skim metrze.

– Sprawą wandali zajmuje się
już policja, a Warszawa chce
jeszcze mocniej zaangażować
się w walkę o bezpieczeństwo i
estetykę wspólnych przestrze-
ni – mówi Michał Domaradzki,
dyrektor Biura Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego,
który był jednym z inicjatorów
spotkania, dotyczącego bezpie-
czeństwa pasażerów w pod-
ziemnej kolei.

W trakcie spotkania, w opar-
ciu o materiał wideo omówiono
dwa ostatnie incydenty, które
polegały na naniesieniu pseudo-
graffiti na wagony oraz ściany
stacji.

– Należy pamiętać, że tego
typu zachowania to straty dla
wszystkich mieszkańców stoli-
cy – poza stratami finansowymi,
podczas takich incydentów do-
chodzi do zakłóceń ciągłości i
rytmiki w kursowaniu pocią-
gów metra, co w efekcie może
spowodować dyskomfort pasa-
żerów – mówi Jerzy Lejk, 
dyrektor generalny Metra 
Warszawskiego.

Warszawa zamierza wycią-
gnąć konsekwencje wobec osób,
które dewastują przestrzeń i in-
frastrukturę finansowaną z po-
datków mieszkańców stolicy.

Roszczenia będą obejmować
nie tylko straty poniesione w wy-
niku uszkodzenia mienia, ale
także te wynikające z opóźnień
w kursowaniu składów. Są to
kwoty sięgające nawet setek ty-
sięcy złotych.

Miasto zwróciło się również
do policji o podjęcie działań, któ-
re pozwolą na wyeliminowanie
chuligańskich zachowań w me-
trze oraz skuteczne wykrywanie
i zatrzymywanie sprawców. Ze

swej strony Warszawa deklaruje
pomoc finansową oraz wspar-
cie techniczne w postaci dodat-
kowych kamer monitoringu
miejskiego. Przedstawiciele po-
szczególnych służb i instytucji
zapowiedzieli daleko idącą
współpracę w celu wyelimino-
wania tego procederu.

Zauważono ponadto, że trze-
ba dołożyć wszelkich starań, aby
nie doszło do eskalacji bezpraw-
nych działań w metrze, które
mogą prowadzić do zagrożeń o
znacznie groźniejszych konse-
kwencjach. Metro Warszawskie
jest miejscem bezpiecznym i ta-
kim powinno pozostać. 

Nie dla wandalizmu w metrze
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Warszawa już od ośmiu miesięcy aktywnie pomaga se-
niorom w trudnych czasach pandemii. Osoby starsze
mogą liczyć na wsparcie psychologiczne, pomoc w za-
kupie leków i żywności czy specjalny program szcze-
pień na grypę.

We wszystkich dzielnicach miasta działają dzielnicowe zespoły
„Warszawa Wspiera”, które składają się z pracowników urzędów
dzielnic, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz lokalnych organizacji
pozarządowych i ich wolontariuszy (łącznie ponad 580 osób). Wy-
posażeni w niezbędne środki ochrony osobistej docierają do senio-
rów oraz osób potrzebujących, dla których np. robią zakupy żyw-
ności, leków na receptę, środków higienicznych czy wynoszą śmie-
ci. Zapewniają także wsparcie psychologiczne.

Na Mokotowie zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do
piątku pod numerem tel.22 443 67 71 lub mailem: mokotow.wspar-
cie@um.warszawa.pl.

Wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego mo-
gą skorzystać ze specjalnej Linii telefonicznej dla osób potrzebują-
cych pomocy w sytuacji epidemii uruchomionej przez Mokotowskie
Centrum Zdrowia Psychicznego. Telefon 22 299 04 31 czynny jest
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.

Seniorzy, którzy potrzebują wsparcia w obsłudze urządzeń cyfro-
wych (komputera, tableta, smartphona itp.) mogą skorzystać z
porady pod numerem tel. 782 510 779 od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 – 16.00.

Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej udzielają wsparcia oso-
bom potrzebującym, w tym osobom starszym, samotnym, z niepeł-
nosprawnościami. Ośrodki we współpracy z dzielnicowymi zespo-
łami „Warszawa Wspiera” dostarczają darmowe posiłki dla potrze-
bujących seniorów. Z tej formy pomocy mogą skorzystać również
inne osoby i rodziny wymagające wsparcia. Każda racja żywnościo-
wa zawiera 10 kg produktów, które wystarczają do przygotowania
trzech posiłków dziennie przez tydzień dla jednej osoby oraz jadło-
spis opracowany przez dietetyka.

Osoby starsze mogą odczuwać również inne poza fizycznymi
skutki trwania epidemii. Pod numer telefonu zaufania 22 635 09
54 mogą zadzwonić osoby starsze, samotne, potrzebujące wspar-
cia psychologicznego.

Sytuację epidemiczną komplikuje rozpoczynający się sezon gry-
powy. Warszawa jest w stanie sfinansować bezpłatne szczepienia
dla kilkudziesięciu tysięcy osób z największej grupy ryzyka. W
2019 roku z programu „Grypa 65+” skorzystało blisko 50 tys. se-
niorów, w tym roku bezpłatnie zaszczepiło się już blisko 39 tys. sto-
łecznych seniorów.

Prowadzona jest także kampania #pomocsąsiedzka, której celem
jest zachęcenie warszawiaków do wspierania sąsiadów, w tym se-
niorów i osób, które w obliczu rozprzestrzeniania się koronawiru-
sa potrzebują pomocy, w zaspokajaniu codziennych potrzeb, bez na-
rażania ich na zbędne wychodzenie z domu.

Jeśli szukacie lektur szkolnych lub książek, które po-
mogą przetrwać czas kwarantanny, to Multimedialna
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI w Dzielnicy
Mokotów zaprasza do korzystania z bezpłatnego 
dostępu do książek elektronicznych Legimi i zasobów 
e-booków.

Biblioteka udostępnia ponad 1300 tytułów e-boków ze swojej ko-
lekcji. Znajdą tu coś dla siebie również dorośli - miłośnicy takich ga-
tunków literackich jak kryminał, sensacja, fantastyka, literatura
obyczajowa, literatura faktu, reportaż, biografia... Aby zacząć czy-
tać książki elektroniczne wystarczy zalogować się na swoje konto
czytelnika, zaakceptować warunki regulaminu i pobrać na swoje
urządzenie plik [ePUB]. Jednorazowo można wypożyczyć do 3
pozycji. E-booki można pobrać na urządzenie przenośne (tablety,
e-czytniki, smartfony), laptop bądź komputer stacjonarny. Wszel-
kie niezbędne informacje, takie jak katalog książek elektronicz-
nych, regulamin wypożyczeń, oraz instrukcję logowania na konto
czytelnika znajdziecie na stronie www.bpmokotow.waw.pl w za-
kładce “dla czytelnika”.

Dodatkowo, bez wychodzenia z domu można korzystać z bazy
książek elektronicznych Legimi. Dzięki współpracy z tą platformą czy-
telnicy biblioteki mają dostęp do najgorętszych nowości i najwięk-
szych bestsellerów. Wybierać można spośród literatury popularnej,
literatury faktu, a dla młodszych odbiorców również bajek i lektur
szkolnych. Aby zacząć korzystać z serwisu, wystarczy wysłać e-m-
ail (mbddim@bpmokotow.waw.pl) z prośbą o udostępnienie kodu
Legimi, imieniem i nazwiskiem oraz numerem karty bibliotecznej.

W sobotę 14 listopada od-
był się Turniej Tańca Spor-
towego o Puchar Mokoto-
wa 2020 pod patronatem
burmistrza dzielnicy 
Mokotów Rafała 
Miastowskiego. 

Turniej był zorganizowany
przez klub sportowy Hand to
Hand 1. Młodzi tancerze z całej
Polski rywalizowali w stylach DI-
SCO, HIP HOP, JAZZ, MODERN,
SHOW DANCE z podziałem na
kategorie wiekowe i stopień za-
awansowania.

Z oczywistych względów za-
wody rozgrywane były bez
udziału publiczności z zachowa-
niem reżimu sanitarnego. Tur-
niej współfinansowany ze środ-
ków dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy.

W niedzielę 15 listopada w
Hali Kompleksu Sportowego
OSiR Mokotów przy ul. Niego-
cińskiej 2A odbył się Rodzinny
Turniej Multidyscyplinarny or-
ganizowany w ramach zadania
publicznego przez Fundację Ka-
si Dulnik przy współpracy z Ze-
społem Sportu i Rekreacji dla
Dzielnicy Mokotów . Organizato-
rzy przygotowali mnóstwo spor-
towych atrakcji. Każdy z uczest-
ników mógł spróbować swoich
sił w rzutach do kosza, wyścigu

w workach, siatkówce balono-
wej, strzałach piłką do bramki
oraz slalomie unihokejowym.
Ciekawe konkurencje czekały
również uczestników na base-
nie. Każdy uczestnik otrzymał
pamiątkowy medal oraz drobny
upominek.

Turniej cieszył się dużym zain-
teresowaniem, dlatego organi-
zator zadbał o to by odbył się on
przy zachowaniu wszelkich za-
sad bezpieczeństwa wynikają-
cych z wytycznych sanitarnych.

Impreza współfinansowana
ze środków dzielnicy Mokotów
m.st. Warszawy.

Kolejny sportowy weekend na Mokotowie

FOT. SZKOŁA TAŃCA HAND TO HAND

FOT. OSIR MOKOTÓW

Dostęp do książek – bez 
wychodzenia z domu

Wsparcie dla seniorów 
podczas pandemii
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Bardzo proszę o zainteresowanie się poszanowaniem praktycz-
nie nowych zabawek z placu zabaw, ze Żłobka nr 3 na Warchałow-
skiego 8, które zostały zakupione za ciężkie pieniądze ze składek Ra-
dy Rodziców. Były instalowane może niecały rok przed remontem
niniejszego Żłobka i na pewno nie powinny być wyrzucone, bo by-
ły praktycznie nowe. Jeżeli nawet Żłobek dostał dofinansowanie na
nowe gadżety w ramach całego remontu, to chyba można je jeszcze
gdzieś wykorzystać/zagospodarować. Po prostu krew zalewa jak się
patrzy na takie marnotrawstwo, gdzie jak dzieci uczęszczają do da-
nej placówki to jest ciągłe utyskiwanie, że na wszystko brak środ-
ków i rodzice muszą prawie za wszystko płacić, a później to takie
poszanowanie...

Po prostu żal patrzeć.
P o z d r a w i a m ,

A r t u r  S i e n n i c k i ,
m i e s z k a n i e c  U r s y n o w a  i  r o d z i c  d z i e c i  u c z ę s z c z a j ą c y c h  

p r z e d  r e m o n t e m  d o  Ż ł o b k a  n r  3

List � List � List � List � List � List � List

Poszanowanie dóbr 
materialnych

Autobusy gotowe do transportu chorych
Zgodnie z zapowiedzią
prezydenta Rafała Trza-
skowskiego dwa autobusy
Warszawskiego Transpor-
tu Publicznego zostały do-
stosowane do transportu
pacjentów do tymczasowe-
go szpitala na Stadionie
Narodowym. Pojazdy zo-
stały wyposażone m.in. w
specjalne stanowiska z tle-
nem dla ponad 20 osób.

– Warszawa od samego po-
czątku epidemii robi wszystko,
aby pomóc w walce z epidemią
koronawirusa. W ramach dzia-
łań miasta zdecydowałem o
udostępnieniu pojazdów Miej-
skich Zakładów Autobusowych,
które po odpowiednim dosto-
sowaniu pozwolą na jednocze-
sny transport większej liczby
osób, odciążając przy tym ka-
retki pogotowia – powiedział
Rafał Trzaskowski, prezydent
m.st. Warszawy 

Specjalne autobusy będą mo-
gły zostać wykorzystane w sytu-
acjach awaryjnych. Przez ostat-
nie dni trwało dostosowywanie
ich na potrzeby pacjentów. Teraz
są już gotowe i czekają na pierw-
sze zlecenia.

W pojazdach dokonano
zmian, które dostosowały je do
transportu osób chorych. W obu
pojazdach zainstalowana zosta-
ła szczelna ściana, która oddzie-
la kabinę kierowcy od części pa-
sażerskiej. Wymontowane zo-
stały dwa rzędy siedzeń w przed-
niej części pojazdów, gdzie te-
raz znajdują się konstrukcje sta-
lowe do przewozu butli z tle-
nem; zdemontowano kasowniki
i biletomat. Dodatkowo w auto-
busach zamontowano radiote-
lefon, zapewniający kontakt po-
między kierowcą a personelem
medycznym.

W pojeździe przygotowano
22 miejsca dla chorych, do któ-
rych doprowadzono instalację
tlenową z indywidualnymi ma-
skami na uchwytach sufitowych.
Dla kierowców przygotowano
jednorazowe kombinezony
ochronne.

- Bardzo dziękuję wszystkim
tym, którzy przyczynili się do te-
go, żeby te autobusy mogły zo-
stać dostosowane na potrzeby
chorych. To bardzo ważne, że
miasto i wszystkie jego spółki ro-
bią wszystko, aby skutecznie
walczyć z epidemią. Dziękuję
również kierowcom, którzy zgło-
sili się do jazdy tymi autobusami
– dodał prezydent Trzaskowski. 

Prace przygotowawcze wyko-
nywali pracownicy MZA, a mon-
taż aparatury medycznej odby-
wał się pod nadzorem medyków.
Koszt przerobienia jednego auto-
busu to niemal 5 tys. zł.

Transport autobusem będzie
możliwy w przypadku pacjen-
tów, którzy mogą podróż odbyć

na siedząco z zapewnioną cią-
głą tlenoterapią.

Obecnie do transportu cho-
rych przygotowane są dwa auto-
busy o długości 12 m, jednak za-
deklarowano, że w razie potrze-
by miasto jest gotowe udostępnić
również pojazdy przegubowe.
Jest też gotowość do przewozu

personelu szpitala i koordynacji
działań.

Do pracy w autobusach-kar-
etkach dobrowolnie zgłosiło się
11 kierowców. Zostali oni prze-
szkoleni m.in. w zakresie spo-
sobu zakładania odzieży
ochronnej.

z t m . w a w . p l
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Pandemia Covid-19 zmie-
niła obraz warszawskiej
służby zdrowia. Przyjrzeli-
śmy się jej aktualnemu
stanowi. Epidemia tzw.
koronawirusa spowodo-
wała kryzys w służbie
zdrowia nie tylko w Pol-
sce. Kapitalistyczne syste-
my doprowadziły do sta-
nu, gdzie wydatki są spro-
filowane przede wszyst-
kim na “tu i teraz”. W
przypadku globalnego
kryzysu okazało się to za-
bójcze dla wielu systemów
krajowych. 

Polska, gdzie zaniedbania się-
gają lat 80. XX wieku, nie jest
wyjątkiem, ale pandemia może
się okazać tutaj wyjątkowo szko-
dliwa. Wszystko za sprawą bra-
ku wykwalifikowanych rąk do
pracy. Nieco lepiej sytuacja pre-
zentuje się w Warszawie, gdzie
państwową służbę zdrowia
wspierają podmioty prywatne. 

Szpital Południowy 
jednak do otwarcia!

Jak poinformowały władze
Warszawy, Szpital Południowy
zostanie otwarty. W szpitalu
tymczasowym, zlokalizowanym
na warszawskim Ursynowie u
zbiegu ulic Pileckiego i Indiry

Gandhi, ma znaleźć się nie
mniej niż 300 łóżek z przezna-
czeniem dla pacjentów z podej-
rzeniem lub potwierdzonym za-
każeniem SARS-CoV-2, w tym
nie mniej niż 80 miejsc leżących
z respiratorem (tzw. łóżek re-
spiratorowych).

– Jesteśmy w kontakcie z pa-
nem wojewodą i mamy nadzie-
ję, że zgodnie ze swoją deklara-
cją, dołoży on środki finansowe
dla wykonawcy na przyśpiesze-
nie robót. Jednak największym
zadaniem będzie przede wszyst-
kim wyposażenie Szpitala Połu-
dniowego w specjalistyczny
sprzęt – mówi rzeczniczka sto-
łecznego ratusza Karolina Ga-
łecka. – Będziemy robić wszyst-
ko, co w naszej mocy, żeby te
prace zakończyły się w styczniu.
Szacunkowo, szpital mógłby
funkcjonować jako tymczasowy
na przełomie stycznia i lutego –
dodaje. 

Otwarcia Szpitala Południo-
wego domagali się mieszkańcy
Warszawy po decyzji o prze-
kształceniu Szpitala Czernia-
kowskiego na zakaźny i otwarciu
doraźnego szpitala na stadionie
PGE Narodowym, gdzie – jak się
okazało – mogą przebywać pa-
cjenci przechodzący COVID-19
dość łagodnie. 

Prawdopodobnie otwarcie
kosztującego 400 mln złotych
Szpitala Południowego oznacza
rezygnację z szpitala tymczaso-
wego na EXPO XXI na Woli.

– Dyrektor wydziału zdrowia
Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego zapowiedział rezy-
gnację ze szpitala tymczasowe-
go z uwagi na koszty przywróce-
nia obiektu do dawnego stanu.
Powiedział też, że urząd woje-
wódzki doszedł do porozumie-
nia z ratuszem co do tymczaso-
wego przemianowania na covi-
dowy powstającego Szpitala Po-
łudniowego” – powiedział bur-
mistrz dzielnicy i zarazem prze-
wodniczący komisji zdrowia w
mazowieckim sejmiku Krzysz-
tof Strzałkowski.

Co z innymi 
szpitalami?

Obecnie we wszystkich dzie-
sięciu szpitalach, które podlega-
ją miastu, dostępnych jest 2413
łóżek, z czego zajętych jest oko-
ło 2 tysięcy. 

Utworzenie łóżek dla pacjen-
tów z koronawirusem wymaga
nie tyle decyzji na papierze, ile
wprowadzenia w szpitalach sze-
regu koniecznych zmian: prze-
wiezienia pacjentów do innych
oddziałów lub szpitali, zapew-

nienia niezbędnego sprzętu i
personelu, nowej organizacji
ciągów komunikacyjnych pla-
cówek, wydzielenia stref brud-
nej i czystej – mówił na konfe-
rencji prezydent Warszawy Ra-
fał Trzaskowski.

W 2020 r. Warszawa przezna-
czy blisko 31 mln zł na zakup
sprzętu, aparatury medycznej i
środków ochrony indywidualnej
w związku z pandemią. Za 7,7
mln zł z rezerwy kryzysowej
miasta kupiono już 30 stanowisk
do intensywnej terapii, wyposa-
żonych w respiratory, kardiomo-
nitory, stacje pomp infuzyjnych,
łóżka z materacami przeciwo-
dleżynowymi, ssaki medyczne
oraz sześć aparatów do terapii
nerkozastępczej i 10 urządzeń
do dezynfekcji (biodekontami-
nacji). Z kolei wydatki z budże-
tu Warszawy na zakup milionów
sztuk środków ochrony osobistej
wyniosły łącznie 20 mln zł. Prze-
znaczono też 1,6 mln zł na kon-
tenery medyczne dla Szpitala
Wolskiego i Szpitala Bielańskie-
go. Kontenery pomagają upo-
rządkować ruch chorych,
usprawnić izolację i obserwację
potencjalnie zakażonych, a tak-
że poprawiają warunki higie-
niczno-sanitarne podczas przyję-

cia pacjentów do SOR. Kontene-
ry są wyposażone m.in. w łazien-
ki, wózki leżące do transportu
chorych – dzięki temu rozwią-
zaniu przy Szpitalu Bielańskim
powstało już 12 dodatkowych
miejsc leżących dla pacjentów
SOR. System kontenerowy przy
Szpitalu Wolskim zostanie uru-
chomiony w grudniu i będzie w
pełni wyposażony w odpowied-
nie urządzenia medyczne: apa-
rat USG, videolaryngoskop, de-
fibrylator transportowy oraz sys-
temu kardiomonitorujący wraz z
centralą. 

Ze względu na rosnącą liczbę
zakażeń, miasto otworzyło
punkty wymazowe, które dzia-
łają na terenie miasta – obecnie
na 30 punktów pobrań w War-
szawie aż 16 funkcjonuje w
miejskich przychodniach, z cze-
go dziesięć z nich to punkty
mobilne, które działają w for-
mule drive thru (m.in. na
Ochocie, w Śródmieściu, We-
sołej, Ursynowie, Wilanowie,
Ursusie, na Targówku). 

Największym problemem jest
jednak kadra, w szpitalach oko-
ło 20-30 procent pracowników
przebywa na kwarantannie lub
choruje na COVID-19. Rezer-
wą, po którą sięgają władze

miasta i województwa, są pla-
cówki prywatne. 

– Również prywatne lecznic-
two musi się włączyć w walkę z
COVID-em i mamy absolutną de-
klarację współpracy. – zapowie-
dział minister zdrowia Adam
Niedzielski podczas konferencji
prasowej.

Dla przykładu LUXMED za-
oferował cały szpital św. Elżbie-
ty na warszawskim Mokotowie,
ośrodki medyczne American He-
art of Poland czy szpitale należą-
ce do EMC Instytut Medyczny,
który jest największym w Polsce
właścicielem prywatnych szpi-
tali i przychodni. 

W sumie w skali Polski do po-
mocy w walce z koronawiru-
sem włączy się 18 prywatnych
szpitali, w których w sumie zo-
stanie udostępnionych ponad
tysiąc łóżek. 

– To jest 1046 łóżek, ale myślę,
że to może nie będzie koniec, że
może jeszcze inni dołączą do tej
misji – zapowiedziała prezes LU-
XMED-u Anna Rulkiewicz.

Aktualna sytuacja w warszaw-
skiej służbie zdrowia jest przed-
stawiana na stronie interneto-
wej www.warszawa19115.pl w
zakładce “koronawirus”. 

P i o t r  C e l e j

W 2020 r. Warszawa przeznaczy
blisko 31 mln zł na zakup sprzę-
tu, aparatury medycznej i środ-
ków ochrony indywidualnej w
związku z pandemią. W trosce o
zdrowie i bezpieczeństwo miesz-
kańców Warszawy stolica wy-
stąpiła do wojewody mazowiec-
kiego o zaopatrzenie miejskich
szpitali w sprzęt niezbędny do
walki z COVID-19.

– Miejskie podmioty lecznicze z
ogromnym poświęceniem zaangażo-
wały się w walkę z pandemią COVID-
19. Aktualnie w miejskich szpitalach
przygotowaliśmy już ponad 300 łóżek
do leczenia pacjentów podejrzanych o
zakażenie lub zakażonych SARS-CoV-2.
Łącznie będzie ich 550. W 16 zakładach
lecznictwa otwartego uruchomiliśmy
punkty wymazowe, z których skorzysta-
ło blisko 8 tys. mieszkańców - mówi
Renata Kaznowska, zastępca prezyden-
ta Warszawy odpowiedzialna za miej-
ską służbę zdrowia.

Czego potrzebują miejskie 
szpitale do walki z COVID-19

Obecnie cztery z dziesięciu szpitali
nadzorowanych przez Warszawę, tj.
Wolski, Czerniakowski, Grochowski i
Bielański, zostały zgodnie z decyzją wo-
jewody mazowieckiego włączone do II
poziomu zabezpieczenia i leczeni są
tam pacjenci z dodatnim wynikiem te-
stu pod kątem zakażenia COVID-19.
Niebawem dołączą do nich szpitale Pra-
ski i Inflancka.

Biorąc pod uwagę dynamiczną sytu-
ację epidemiczną i coraz większą liczbę
pacjentów wymagających hospitaliza-
cji, aby zapewnić bezpieczeństwo
mieszkańcom, władze Warszawy zwró-
ciły się do Ministra Zdrowia oraz woje-
wody mazowieckiego o wyposażenie
miejskich szpitali w sprzęt i środki nie-
zbędne do walki z COVID-19.

– Najpilniejsze potrzeby sprzętowe,
które wymagają natychmiastowego za-
kupu, szacowane są na co najmniej kil-
kanaście milionów złotych. W ten spo-
sób chcemy zabezpieczyć zdrowie i ży-
cie pacjentów zakażonych wirusem
SARS-CoV-2, ale również wymagają-
cych pobytu w szpitalach z powodu in-
nych schorzeń – informuje wiceprezy-
dent Kaznowska. – Szpitale nadzoro-
wane przez miasto potrzebują m.in. 53
respiratorów, 67 urządzeń do wysoko-
przepływowej tlenoterapii, 180 kardio-
monitorów z 11 centralami monitoru-
jącymi, 141 pomp infuzyjnych, 277 pul-
soksymetrów, 233 dozowników tlenu z
nawilżaczami, 54 butle z tlenem, 50 łó-
żek szpitalnych z materacami przeciw-
odleżynowymi, 63 koncentratorów tle-
nu czy 200 namiotów tlenowych do
transportu chorych – wylicza.

Wiceprezydent Kaznowska dodaje
również: – Ze względu na coraz więk-
szą liczbę pacjentów zakażonych CO-
VID-19, którzy wymagają podłączenia
do respiratorów lub urządzeń do wyso-
koprzepływowej tlenoterapii, w szpita-
lach dramatycznie rośnie zapotrzebo-
wanie na tlen medyczny. W związku z

tym prosimy o podjęcie działań gwa-
rantujących zabezpieczenie ciągłości
dostaw tlenu medycznego dla szpitali.

Warszawa sama kupiła 
niezbędny sprzęt

Aby wspierać miejskie podmioty lecz-
nicze w dobie epidemii, miasto prze-
znaczy do końca roku blisko 31 mln zł
na zakup niezbędnego sprzętu i apara-
tury medycznej oraz środków ochrony
osobistej: – Wydając tak ogromne pie-
niądze na przygotowanie służby zdro-
wia do walki z pandemią koronawiru-
sa, w znacznej mierze wyręczyliśmy w
tym administrację rządową – mówi Re-
nata Kaznowska, zastępca prezydenta
Warszawy. – Za 7,7 mln zł z rezerwy
kryzysowej miasta kupiliśmy 30 stano-
wisk do intensywnej terapii wyposażo-
nych w tak potrzebne teraz respiratory,
kardiomonitory, stacje pomp infuzyj-
nych, łóżka z materacami przeciwodle-
żynowymi, ssaki medyczne oraz sześć
aparatów do terapii nerkozastępczej i 10
urządzeń do dezynfekcji (biodekonta-
minacji). Z kolei zakupy środków ochro-
ny osobistej z budżetu Warszawy wy-
niosły łącznie 20 mln zł, dzięki czemu
przekazaliśmy niezbędne środki ochro-
ny osobistej do miejskich szpitali i przy-
chodni – wylicza wiceprezydent Ka-
znowska.

Miasto kupiło dotychczas m.in. blisko
900 tys. maseczek ochronnych, 180 tys.
półmasek, ponad 260 tys. ochraniaczy
na głowę i obuwie, blisko 65 tys. przy-
łbic oraz gogli ochronnych, blisko 600

tys. fartuchów i kombinezonów, ok. 1,6
mln szt. rękawic, 30 tys. szt. kompletów
chirurgicznych, ok. 130 tys. litrów pły-
nów do dezynfekcji rąk i powierzchni.
Zakupione środki ochrony indywidu-
alnej zostały przekazane do miejskich
szpitali i przychodni lecznictwa otwar-
tego, Biura Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego, Stołecznego Centrum
Opiekuńczo-Leczniczego sp. z o.o., or-
ganizacji oraz jednostek realizujących
zadania z zakresu ochrony zdrowia i
pomocy społecznej na rzecz mieszkań-
ców m.st. Warszawy, w tym dla: Domu
Wsparcia dla Powstańców Warszaw-
skich, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
im. Edmunda Bojanowskiego Sióstr Słu-
żebniczek NMP, Domowej Opieki Me-
dycznej „Do-Med”, Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ, Cari-
tas Diecezji Warszawsko-Praskiej dla
Hospicjum Domowego, Fundacji Ho-
spicjum Onkologiczne św. Krzysztofa,
Fundacji Warszawskie Hospicjum dla
dzieci, Parafii Rzymskokatolickiej św.
Zygmunta dla Archidiecezjalnego Ze-
społu Domowej Opieki Paliatywnej,
Ośrodka Hospicjum Domowe Zgroma-
dzenia Księży Marianów Niepokalane-
go Poczęcia NMP, Stowarzyszenia Ho-
spicjum Domowe, Hospicjum Opatrz-
ności Bożej Księża Orioniści i Komitetu
Ochrony Praw Dziecka.

Część przekazanych środków ochro-
ny indywidualnej stanowi rezerwę kry-
zysową miejskich podmiotów leczni-
czych do użycia np. w sytuacji niespo-

dziewanych problemów z zaopatrze-
niem lub nagłego wzrostu zapotrzebo-
wania w związku z pogorszeniem sytu-
acji epidemicznej. Niezależnie od otrzy-
manych środków ochrony podmioty
lecznicze zostały zobowiązane do re-
alizacji zakupów środków ochronnych
na bieżąco.

Kontenery medyczne 
do szpitali

We wrześniu przeznaczono z rezer-
wy kryzysowej łącznie 1,6 mln zł na
kontenery medyczne dla Szpitala Wol-
skiego i Szpitala Bielańskiego. Kontene-
ry pomogą uporządkować ruch cho-
rych, usprawnić izolację i obserwację
potencjalnie zakażonych, a także po-
prawią warunki higieniczno-sanitarne
podczas przyjęcia pacjentów do SOR.
Kontenery  są wyposażone m.in. w ła-
zienki, wózki leżące do transportu cho-
rych – dzięki temu rozwiązaniu przy
Szpitalu Bielańskim powstanie 12 do-
datkowych miejsc leżących dla pacjen-
tów 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. R K

Warszawa chce dodatkowego sprzętu do walki z COVID-19

Sytuacja epidemiologiczna w warszawskich szpitalach 

Szpital Południowy i nie tylko
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Warszawa już od ośmiu miesięcy aktyw-
nie pomaga seniorom w trudnych cza-
sach pandemii. Osoby starsze mogą li-
czyć na wsparcie psychologiczne, pomoc
w zakupie leków i żywności czy specjalny
program szczepień na grypę.

Epidemia to trudny okres dla osób starszych, a
pogarszająca się sytuacja epidemiczna sprawiła,
że rząd zwrócił wreszcie uwagę na osoby najbar-
dziej zagrożone, czyli seniorów. Warszawa podję-
ła takie działania już na samym początku pande-
mii, uruchamiając - 30 marca - miejski system po-
mocy „Warszawa Wspiera”.

– Spotkałem się on-line z burmistrzami, by po-
rozmawiać o tym jak funkcjonuje nasz system po-
mocy i co jeszcze możemy zrobić dla seniorów. Ak-
tualnie wspieramy ponad 800 osób, a liczba chęt-
nych stale wzrasta, o kilkaset tygodniowo – mówi
Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Warszawa – we współpracy z organizacjami po-
zarządowymi i dzielnicami – już w marcu stworzy-
ła system adresowany do osób starszych i potrze-
bujących (przebywających w dobrowolnej izolacji).

We wszystkich dzielnicach miasta działają dziel-
nicowe zespoły „Warszawa Wspiera”, które skła-
dają się z pracowników urzędów dzielnic, Ośrod-
ków Pomocy Społecznej oraz lokalnych organiza-
cji pozarządowych i ich wolontariuszy (łącznie
ponad 580 osób). Wyposażeni w niezbędne środ-
ki ochrony osobistej docierają do seniorów oraz
osób potrzebujących, dla których np. robią zaku-
py żywności, leków na receptę, środków higie-
nicznych czy wynoszą śmieci. Zapewniają także
wsparcie psychologiczne.

Systemem „Warszawa wspiera” jest obecnie
objętych ponad 800 osób, a z pomocy skorzysta-
ło łącznie już ponad 1,8 tys. mieszkańców.

Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej udzie-
lają wsparcia osobom potrzebującym, w tym oso-
bom starszym, samotnym, z niepełnosprawno-
ściami – m. in. pomoc psychologiczna, w zakresie
wykupienia leków i wyrzucania odpadów komu-
nalnych. Skorzystało z niej już blisko 30 tys. osób.

Ośrodki we współpracy z dzielnicowymi zespo-
łami „Warszawa Wspiera” dostarczają darmowe
posiłki dla potrzebujących seniorów. Z tej formy
pomocy mogą skorzystać również inne osoby i
rodziny wymagające wsparcia.

Każda racja żywnościowa zawiera 10 kg pro-
duktów, które wystarczają do przygotowania
trzech posiłków dziennie przez tydzień dla jednej
osoby oraz jadłospis opracowany przez dietetyka.
Ośrodki zamówiły już łącznie ponad 2,2 tys. racji
żywnościowych.

Osoby starsze mogą odczuwać również inne
poza fizycznymi skutki trwania epidemii. Wiele z

nich potrzebuje wsparcia psychologicznego - dla-
tego miasto uruchomiło dla nich specjalną infoli-
nię. Pod numer telefonu zaufania 22 635 09 54
mogą zadzwonić osoby starsze, samotne, potrze-
bujące wsparcia psychologicznego. Uruchomienie
numeru ma przeciwdziałać izolacji społecznej
osób starszych, a jednocześnie pełnić funkcję in-
formacyjną i doradczą.

Dodatkowo, fundacja im. Lesława Pagi urucho-
miła bezpłatny telefon zaufania dla seniorów i ich
bliskich „Nie jesteś sam”. Dzwoniący mogą uzyskać
poradę dotyczącą profilaktyki zdrowia i pomoc
psychologiczną. Oprócz infolinii działa również
czat online.

Bezpłatna infolinia działa pod numerem 0 800
171 800, porady psychologiczne są udzielane
przez psychoterapeutów m.in. z Fundacji Pomo-
cy Psychologicznej Pracownia Dialogu:

– poniedziałek: godz. 9.00-14.00 oraz godz.
15.00-19.00;

– wtorek: godz. 13.00-15.00;
– środa: godz.12.00-15.00;
– czwartek: godz. 9.00-17.00;
– piątek: godz. 14.00-20.00. 
Porady dotyczące profilaktyki zdrowia odbywa-

ją się we wtorki i środy w godz. 15.00-17.00 i udzie-
la ich lek. Małgorzata Ponikowska, absolwentka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W Muzeum Powstania Warszawskiego urucho-
miono specjalne dyżury telefoniczne, których ce-
lem jest informowanie powstańców o aktualnych
zaleceniach sanitarno-epidemiologicznych oraz
apelowanie o pozostanie w domach.

Wolontariusze Muzeum utrzymują kontakt z
powstańcami, aby wiedzieć czy potrzebują oni
wsparcia i – w razie potrzeby – przekazują infor-
macje odpowiednim służbom.

Opiekę nad powstańcami, po zamknięciu Domu
Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul.
Nowolipie 22 sprawują pracownicy i wolontariu-
sze Stowarzyszenia Monopol Warszawski, czyli
operatora placówki. Pomoc polega na rozwożeniu
do domów powstańców obiadów i kanapek. Opie-
kunowie pytają także o zdrowie i mierzą bezdoty-
kowym termometrem temperaturę. Zbierają za-
mówienia i realizują zakupy dla powstańców.

Sytuację epidemiczną komplikuje rozpoczyna-
jący się sezon grypowy. Szczepienia w tym okre-
sie są bardzo ważne. Warszawa jest w stanie sfi-
nansować bezpłatne szczepienia dla kilkudzie-
sięciu tysięcy osób z największej grupy ryzyka.

W 2019 roku z programu „Grypa 65+” sko-
rzystało blisko 50 tys. seniorów, w tym roku mi-
mo trudności z zakupem szczepionek bezpłat-
nie zaszczepiło się już blisko 39 tys. stołecznych
seniorów. R K

Na terenie Warszawy działają placówki
buforowe, w których osoby bezdomne
mogą przejść dobrowolną kwarantannę.
Z powodu pandemii COVID-19 jest to wa-
runek konieczny przed przyjęciem do
schroniska. W placówkach zapewniamy
całodobowy pobyt i wsparcie socjalne.

Obecnie w warszawskich schroniskach i noc-
legowniach można przyjąć ok. 1,4 tys. osób do-
świadczających kryzysu bezdomności. Więk-
szość z tych miejsc znajduje się w placówkach
prowadzonych na zlecenie miasta przez organi-
zacje pozarządowe. NGO są dla nas ważnym
partnerem miasta zrzeszonym w Komisji Dialo-
gu Społecznego ds. Bezdomności - Radzie Opie-
kuńczej. Komisja wspiera nas w realizacji zadań
na rzecz osób bezdomnych. Dzięki tej współpra-
cy, aby zapobiegać COVID-19 w placówkach dla
osób bezdomnych, udało się m.in. wdrożyć zale-
cenia dotyczące ich funkcjonowania i procedu-
ry sanitarne, zapewnić dostęp do środków ochro-
ny indywidualnej i środków dezynfekujących
oraz badań testowych dla pracowników, a także
utworzyć placówki buforowe, które zapewniają
osobom bezdomnym możliwość odbycia dobro-
wolnej kwarantanny.

Placówki buforowe
Na początku czerwca uruchomiono na Biela-

nach specjalną placówkę przejściową, tzw. bufo-
rową, gdzie osoby w kryzysie bezdomności mogą
przejść dobrowolną kwarantannę. W czasie epide-
mii 10-dniowa, dobrowolna kwarantanna jest wa-
runkiem koniecznym przed przyjęciem do schro-
nisk - pozwala zmniejszać ryzyko rozprzestrze-
niania się koronawirusa.

W tym celu powstała nowa placówka buforowa
przy ul. Wóycickiego 15 dostępna dla kobiet i
mężczyzn, która zapewnia łącznie 24 miejsca (w
tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową)
oraz 8 izolatek. Placówka na Bielanach składa się
z 11 kontenerów mieszkalnych: trzech ośmiooso-
bowych modułów oraz ośmiu izolatek z łazienka-
mi. Dzięki takiej organizacji placówki kwarantan-
nę można tu odbywać w małych grupach, co po-
zwala na systematyczną rekrutację kolejnych osób
i elastyczną organizację opieki.

W punkcie przy ul. Wóycickiego znajdują się
też kontenery do  dekontaminacji, punkt pierw-
szej pomocy oraz zaplecze magazynowe i socjal-
ne.  Placówkę prowadzi Towarzystwo św. Brata
Alberta. Zapewnia ona poradnictwo i pomoc
opiekunów posiadających uprawnienia pielę-
gniarskie lub ratowników medycznych. Dwa ra-
zy w tygodniu w nowym punkcie odbywają się
również dyżury lekarskie połączone z udziela-
niem porad. Osoby korzystające ze schronienia
w punkcie buforowym mają zapewnioną zmia-
nę bielizny, dostęp do środków higieny i sani-
tarnych oraz wyżywienie.

Dodatkowo pomaga Stowarzyszenie Monar,
które prowadzi placówkę buforową dla męż-
czyzn przy ul. Marywilskiej 44. Placówka dzia-
ła całodobowo i przyjmuje osoby, które chcą sko-
rzystać z dobrowolnej dziesięciodniowej kwa-
rantanny. Placówki zapewniają posiłki i dostęp do
sanitariatów.

Osoby po odbyciu dobrowolnej kwarantanny w
placówce buforowej są kierowane do schronisk
dla osób bezdomnych lub do schronisk z usługa-
mi opiekuńczymi dla osób bezdomnych (łącznie
21 placówek).

Paczki żywności i wsparcie 
streetworkerów

W związku z epidemią koronawirusa utrzyma-
na została działalność Mobilnego Punktu Porad-
nictwa (MPP). W okresie od 17 marca do 31 sierp-

nia br. miejski autobus jeździł ulicami Warszawy
po trasach najbardziej uczęszczanych przez bez-
domnych i był objazdowym punktem wydawa-
nia paczek, maseczek, a także mobilnym punktem
informującym o aktualnej sytuacji epidemicznej i
obowiązujących obostrzeniach.

Od 1 września 2020 r. w MPP osoby w kryzy-
sie bezdomności mogą  skorzystać z aktywnego
poradnictwa i wsparcia psychologicznego, otrzy-
mać ciepły napój i drobną przekąskę, a także
się ogrzać. Autobus zapewnia transport pomię-
dzy warszawskimi punktami pomocowymi zaj-
mującymi się problemem bezdomności (ogrze-
walnie, jadłodajnie, łaźnie, punkty medyczne,
punkty poradnictwa). W zespole MPP pracują
streetworkerzy bezdomności, a także psycho-
lodzy i psychoterapeuci. Punkt na zlecenie mia-
sta i przy wsparciu ZTM i Miejskich Zakładów
Autobusowych prowadzą organizacje pozarzą-
dowe: Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji
Społecznej oraz Towarzystwo Pomocy im. św.
Brata Alberta – Koło Warszawa-Praga, Moko-
towskie Hospicjum Świętego Krzyża, Stowarzy-
szenie Monar. Wcześniej zaangażowana była
również Fortoir - Fundacja dla Wielu. W okresie
marzec - sierpień zespół MPP wspierała też sto-
łeczna straż miejska. 

Więcej informacji, w tym aktualna trasa auto-
busu, na profilu Mobilnego Punktu Poradnictwa
na Facebooku.

Noclegownie dla osób 
w kryzysie bezdomności

Sukcesywnie tworzymy nowe miejsca, z któ-
rych mogą korzystać osoby doświadczające kry-
zysu bezdomności. W tym celu od lipca 2019 r.
przy ul. Grochowskiej 111/113 działa placówka,
w której znajdują się łaźnia, ogrzewalnia oraz ja-
dłodajnia. Punkt prowadzi na zlecenie miasta Ca-
ritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. W 2020 r. po-
wstały dwie placówki: buforowa przy ul. Wóycic-
kiego oraz noclegownia przy ul. Kaczorowej na
Białołęce.

Placówka na Białołęce została otwarta w kwiet-
niu 2020 r. Planowane jest rozszerzenie zakresu
udzielanej przez nią pomocy i uruchomienie w pla-
cówce ogólnodostępnej łaźni dla osób bezdom-
nych. Planujemy również utworzenie nowych łaź-
ni dostępnych dla osób bezdomnych w kolejnych
dzielnicach Warszawy.

W dalszym ciągu na terenie Warszawy funk-
cjonują:

- łaźnia przy ulicy Żytniej 1A na Woli, gdzie
działa również schronisko dla osób bezdomnych
oraz jadłodajnia;

- mobilna łaźnia prowadzona na zlecenie mia-
sta, która zmienia miejsce usadowienia dwa razy
w roku, obecnie znajduje się przy ulicy Żwirki i Wi-
gury 34 na Ochocie;

- punkt sanitarny prowadzony przy wsparciu fi-
nansowym Warszawy przez jadłodajnię Św. Ry-
szarda Pampuri przy ulicy Sapieżyńskiej 3 w Śród-
mieściu;  

- noclegownia przy ul. Polskiej 33 z dostępem do
sanitariatów.

Jadłodajnie dla osób bezdomnych
Jadłodajnie, które wydają posiłki dla osób w

kryzysie bezdomności, działają tak, aby ograni-
czać ryzyko epidemiologiczne. Jadłodajnia św.
Ryszarda Pampuri przy ul. Sapieżyńskiej oraz ja-
dłodajnia Braci Mniejszych Kapucynów przy ul.
Miodowej wydają ciepłe posiłki oraz paczki. Ja-
dłodajnie: Caritas AW przy ul. Żytniej 1 oraz
Caritas DWP przy ul. Grochowskiej wydają cie-
płe posiłki i wpuszczają osoby małymi grupami.
Tak samo działa jadłodajnia Alter Ego przy ul.
Wiślanej. K G

Około 40 pracowników
Urzędu m. st. Warszawy
wesprze inspekcję sanitar-
ną w formie wolontariatu
w związku z epidemią 
Covid-19.

Na początku listopada podpi-
sano porozumienie z Powiato-
wą Stacją Sanitarno-Epidemi-
ologiczną w zakresie wsparcia
przy zapobieganiu i zwalczaniu
zakażenia wirusem SARS-CoV-2
na terenie Warszawy. W prakty-
ce oznacza to wsparcie pracy sa-
nepidu w ramach Programu Wo-
lontariatu Pracowniczego Urzę-
du m. st. Warszawy.

Grupa około 40 pracowników
po godzinach swojej pracy oraz
nieodpłatnie będzie wspierać
sanepid. Pomoc wolontariuszy
będzie polegać na kontakcie te-
lefonicznym z osobami, które
podlegają kwarantannie i przy-
gotowywaniu dokumentacji po-
trzebnej do skierowania na kwa-
rantannę. Wolontariusze otrzy-
mają od pracodawcy telefon
służbowy i komputer, a pracę
będą wykonywać zdalnie, bez
konieczności wizyty w sanepi-
dzie. Każdy z wolontariuszy za-
deklarował pracę w wymiarze
2-3 godzin w ciągu tygodnia
plus dodatkowo w weekendy.
Wsparcie Urzędu m. st. Warsza-
wy w tym zakresie potrwa do
31 grudnia br.

Obecnie wolontariusze są
szkoleni, zakładane są im konta
z dostępem do systemów infor-
matycznych inspekcji sanitarnej
i podpisywane są indywidualne
porozumienia pomiędzy Powia-
tową Stacją Sanitarno-Epidemi-
ologiczną a wolontariuszami.

To nie jedyne działanie wo-
lontariuszy-pracowników UM
w czasie pandemii COVID-19.
Wcześniej zostały przeprowa-
dzone warsztaty on-line dla
osób po 60. roku życia. Łącznie
wzięło w nich udział aż 127 se-
niorów. W nowej rzeczywisto-
ści ratusz stara się kształtować i
rozwijać umiejętności cyfrowe
osób starszych. Seniorzy chęt-
nie uczestniczą w zajęciach, a
także korzystają z programów
do obsługi wideokonferencji.
Kolejnym działaniem wspiera-
jącym  seniorów w trakcie pan-
demii była akcja szycia mase-
czek ochronnych przez pracow-
ników-wolontariuszy w urzę-
dach dzielnic.

W okresie letnim przy współ-
pracy z Fundacją Citi Handlowy
im. Kronenberga sadzono kwia-
ty w donicach dla domów po-
mocy społecznej i remontowa-
no ławki ogrodowe. Działania te
były prowadzone na świeżym
powietrzu przy zachowaniu wy-
maganych środków ostrożności.
Dodatkowo wolontariusze Urzę-
du m.st. Warszawy wraz z wo-
lontariuszami Citi sprzątali te-
reny prawej strony Wisły oraz
wyposażyli parki dzielnicowe w
karmniki dla ptaków.

Program Wolontariatu Pra-
cowniczego w Urzędzie m. st.
Warszawy powstał z inicjatywy
pracowników w 2017 r. i zakła-
da różne możliwości angażowa-
nia pracowników i wspierania
ich działań przez pracodawcę.
Główną formą Programu jest
konkurs pomysłów na akcje wo-
lontariackie, w którym pracow-
nicy-wolontariusze zgłaszają
swoje propozycje działań. Pozo-
stałe działania wolontariackie
organizuje pracodawca z wła-
snej inicjatywy.

W 2017 r. zorganizowano 12
akcji z inicjatywy pracodawcy
oraz 5 projektów z inicjatywy
pracowników, rok później - 23
akcje i 10 projektów, a w 2019 r.
- 27 akcji i 16 projektów. Dotych-
czas w Programie wzięło udział
489 pracowników-wolonta-
riuszy. Aktywność wolontariac-
ka odbywa się poza godzinami
pracy.

Urząd m.st. Warszawy jest je-
dyną instytucją publiczną w Pol-
sce z tak kompleksowo przygo-
towanym i realizowanym progra-
mem wolontariatu pracownicze-
go. Jego zasady zostały określone
w Zarządzeniu nr 560/2017 Pre-
zydenta Miasta Stołecznego War-
szawy z dnia 21 marca 2017 r. 

Pomoc dla osób w kryzysie bezdomności
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Miasto wspiera seniorów

Pracownicy urzędu pomogą sanepidowi
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Polscy samozatrudnieni
artyści wyszli na ulice, by
żądać od ministra kultu-
ry,  dziedzictwa narodo-
wego i sportu zadośćuczy-
nienia w postaci rekom-
pensat za utracone zarob-
ki. Wystarczyło złożyć
wniosek i wykazać 70-pro-
centową utratę dochodów.
Minister hyżo spełnił arty-
styczne postulaty.

Podczas marszu w War-
szawie w dniu 2 listopa-
da o poprawę swego

nędznego bytu  walczyła m.in.
Natalia, córka Czesława Nieme-
na. Pani Natalia ujawniła, że ma
na koncie tylko 500 złotych.
Można by zapytać, gdzie zatem
są pokaźnie pieniądze z tantiem
i koncertów, podczas których
promuje twórczość ojca, ale tak-
że swoją. Jej matka, Małgorzata
Niemen, od lat procesuje się ze
wszystkimi, którzy chcą propa-
gować piosenki zmarłego męża,
nawet z kibicami klubu piłkar-
skiego Legia, którym zabroniła
puszczać na stadionie kultowego
utworu “Sen o Warszawie”. Nie
zgodziła się też, by jedna z biało-
stockich szkół nosiła imię jej mę-
ża. Próbowała zmusić Stowarzy-
szenie Niemen do rezygnacji z
nazwy, ale sąd oddalił jej pozew.
Ostatnio usiłowała zakazać Sto-
warzyszeniu Pamięci Czesława
Niemena używania nazwiska
zmarłego artysty. Kwestionowa-
ła także prawo stowarzyszenia
do publikacji książki poświęco-
nej Czesławowi Niemenowi. Pa-
ni Natalia natomiast życzyła
wszystkim podczas występu na
konwencji wyborczej Andrzeja
Dudy “Chrystusa w sercu”. Trud-
no podejrzewać, że śpiewała tam
za darmo.  

Minister od kultury (a
także dziedzictwa
narodowego i spor-

tu) Piotr Gliński, najwyraźniej

czuły na ciężki los także  naj-
większych gwiazd polskiej estra-
dy,  wydłubał z coraz chudszej
kasy państwa 400 milionów zło-
tych, by rozdać najbardziej po-
trzebującym biedakom. Po pie-
niądze z Funduszu Wsparcia
Kultury zgłosiło się ich ponad 2
tysiące, w tym muzycy, mene-
dżerowie oraz instytucje kultury.
Nie zabrakło największych
gwiazdy polskiej sceny. Niedaw-
no ogłoszno, jakie będzie dofi-
nansowanie od od państwa.
Kwoty są astronomiczne i sięga-
ją milionów złotych. Dostali je
nominalnie m.in. najwięksi arty-
ści polskich scen, którzy, wyda-
wałoby się, nie powinni narzekać
na brak finansów. Zgodnie z roz-
porządzeniem ministra, wspar-
cie finansowe udzielane jest we-
dług tajemniczego algorytmu
opracowanego w resorcie. Roz-
dziela on budżetowe środki na
działalność kulturalną w dzie-
dzinie teatru, muzyki lub tańca,
w tym polegającą na świadcze-
niu usług wspomagających tę
działalność przez organizację za-
plecza technicznego, na finan-
sowanie lub refinansowanie wy-
datków ponoszonych w okresie
od dnia 12 marca do dnia 31
grudnia 2020 r. 

Dla kogo resortowy algo-
rytm był najbardziej ła-
skawy? Beata Kozidrak

dostała teoretycznie 750 tys. zł, a
jej były mąż Andrzej Pietras, re-
prezentujący zespół “Bajm” –
613,5 tys. Wybitny piosenkarz
Radosław Liszewski ze słynnego
na całym świecie zespołu “Week-
end” – 520 tys. Równie popular-
ni Papa D i Paweł Stasiak – 400
tys. zł. Wszystkich przebił jednak
śpiewający folk braterski duet
“Golec uOrkiestra”, który miałby
przytulić z naszych podatków...aż
1.894.670 złotych! Internet osza-
lał, fani zespołu zagrozili bojko-
tem, a ci z Podhala ujawnili, że

bracia Golcowie to jedni z najza-
możniejszych ludzi w regionie.
Faktycznie, same tantiemy nali-
czane z odtwarzania ich bogatej
twórczości to miliony zł rocznie.
Krzywdy nie ma także Kamil Bed-
narek, który dostanie prawdopo-
dobnie 500 tys. zł. I wreszcie me-
ga gwiazda polskiej muzy bie-
siadnej w osobie pana Sławomi-
ra Świerzyńskiego i jego grupy
“Bayer Full”. Przyznano im łącz-
nie prawie 600 tysięcy, z czego
liderowi miałoby przypaść 150.
Złośliwi twierdzą, że muzycy
“Bayer Full” (po polsku “pełny ba-
jer”) dostali tak wysoką dotację,
ponieważ nazwa zespołu promu-
je styl uprawiania polityki przez
obecny rząd, którego pan Sławek
jest zatwardziałym fanem. 

Kto jeszcze zdołał podłą-
czyć się pod publiczną
kroplówkę? Aktorka

Małgorzata Foremniak – 77.270
zł, rodzinna formacja “Pectus”
(grunt to rodzina) – 99.000 zł,
artstka Natasza Urbańska –
111.000 zł, śpiewak z kontrate-
norem Grzegorz Hyży – 449.000

zł, “Top Managment Joanna Zię-
dalska - Komosińska”, czyli ma-
nagement Agnieszki Chylińskiej
– 664.500 zł, Fundacja Krystyny
Jandy “Na Rzecz Kultury” –
1.800.000 zł, Studio “Buffo” Ja-
nusza Józefowicza – 2.000.000
zł. Janda poszła ostro w komer-
cję, ceny biletów na jej niezbyt
ambitne artystycznie spektakle
weszły na orbitę okołoziemską,
więc resort kultury powinien
ostrożnie podchodzić do dofi-
nansowywania tego typu placó-
wek. Józefowicz natomiast pre-
zentuje sztukę lekką, łatwą i
przyjemną, chętnie oglądaną
przez widzów i chyba zasłużył
sobie na dotację.

WInternecie zawrzało.
“Miliony dostają za
koncerty, wydają ty-

le na ciuchy, buty i całą resztę, że
normalny zwykły człowiek
ubrałby za to siebie i całą rodzi-
nę z dziećmi przez 2 lata. A teraz
mają problem, bo nie potrafią
żyć za zwykłe pieniądze. Zara-
biali kwoty, że oczy z orbit wy-
chodzą, a krew się burzy w ży-

łach. Gdzie to jest? ... Dostają
wysokie tantiemy... Jakoś nikt
nie płaci dozgonnego haraczu
murarzowi za to, że mieszka w
postawionym przez niego do-
mu”. Minister Gliński wystraszył
się nie na żarty i zapowiedział, że
wstrzyma wypłaty, a algorytm
zostanie gruntownie prześwie-
tlony. Nasuwają się jednak smut-
ne wnioski. Nasze “gwiazdy” es-
trady i filmu, pożądani przez re-
klamodawców celebryci żyją
zdecydowanie ponad stan. Kie-
dy przychodzi kryzys, okazuje
się, że królowie i królowe są
nadzy. Często w długach po uszy,
choć nie wszyscy. Duet “Golec
uOrkiestra” bierze za koncert 58
tys. zł, około 12 tys.  kosztuje ob-
sługa techniczna, łatwo wyliczyć,
ile zostaje na rękę. Zagrali od
1998 r. setki koncertów, więc
łącznie z tłustymi tantiemami z
wydanych płyt zarobili ogromne
pieniądze. Mimo to nie mają
żadnych zahamowań, by apliko-
wać do ministra o publiczne
wsparcie. Co mają na to powie-
dzieć pielęgniarki, salowe, mały

biznes gastronomiczny, etc., któ-
rzy nie mogą liczyć na coroczne
tantiemy? 

Pandemia ujawnia w śro-
dowisku artystycznym
coraz więcej pudru,

blichtru i życia na pokaz. Ostat-
nio prosił o wsparcie aktor, któ-
ry przez ponad 20 lat grał jedną
z wiodących ról w popularnym
serialu telewizyjnym, do tego
pobierał solidną pensję z tytułu
bycia rektorem akademii teatral-
nej. Okazało się, że kiedy do-
tknęła go poważna choroba nie
ma pieniędzy na leki. Gdzież
więc są te naprawdę duże pie-
niądze, które zarobił przez po-
nad dwie dekady? Przed kilko-
ma dniami o wsparcie poprosi-
ła kolejna serialowa aktorka,
która ujawniła, że nie ma środ-
ków na przeżycie. Nie wszyscy
jednak z tej branży wyciągają
rękę z prośbą o wsparcie. Impo-
nująca jest postawa młodego
Marcina Januszkiewicza, muzy-
ka i aktora teatrów “Powszech-
nego”, “Studio” i “Komedia”.
Oto wpis, jaki zamieścił na Insta-
gramie: “Poszedłem do normal-
nej pracy, rozwożę paczki od 6
do 19. Jest ciężko, wiadomo. Ale
mam tu fajnych ludzi obok, któ-
rzy od dawna już tak dzielnie
tyrają. I to nie jest tak, że wcze-
śniej żyłem z głową w chmurach
i zarabiałem bajońskie sumy na
klepaniu wierszyków i śpiewa-
niu pioseneczek, nie mając poję-
cia, jak wygląda praca większo-
ści obywateli... Pracowałem już
kiedyś na zmywaku, więc znam
zapach pieniądza 8 zł/h. Nie
oceniam, czy to fajnie, czy nie-
fajnie. Ale ten mój post jest też o
tym, a raczej przede wszystkim
o tym, że – wybaczcie określenie
– NIE MA CO PIE******. Czas
naprawdę wziąć się do roboty,
ludziska”. Kapelusze z głów
przed tym młodym artystą.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Obchody święta 11 listopada od-
biły się szerokim echem w ogól-
nopolskich mediach. Straszenie
dyktaturą i faszyzmem przy za-
ledwie kilkunastotysięcznej gru-
pie „brunatnych koszul” wydaje
się śmieszne, jednak faktem
jest, że w Polsce działają jawnie
faszystowskie i antysemickie or-
ganizacje. 

Podczas warszawskiego marszu
uczestnicy dawali się fotografować z
uniesionymi dłońmi w hitlerowskim sa-
lucie, co jest obrazą dla polskiego patrio-
tyzmu. Przeciwny jestem jednak roz-
wiązaniom represyjnym. Jako zwolen-
nik edukacji historycznej i wolnego spo-
łeczeństwa proponuję: wyślijmy ONR i
ich popleczników do Auschwitz. 

To, że ONR, zdelegalizowany w okre-
sie międzywojennym, znów wraca do
swojej działalności nikogo już nie dziwi.
W internecie pełno jest petycji o ściga-
nie faszystów. Przyjrzyjmy się jednak
organizacji w inny sposób. Jej członko-
wie uważają się za spadkobierców
przedwojennej partii o skrajnie anty-
semickich i… antypolskich (?!) poglą-
dach. W czasopiśmie „Sztafeta” z 1934
roku czytamy nawet: „hitleryzm pory-
wa swą świeżością i entuzjazmem, swą
bezwzględną walką z Żydami, swymi
zdobyczami dla świętej pracy.” Czyżby
więc ONR i inne nacjonalistyczne par-
tyjki miały zakusy proniemieckie i an-
typolskie? W 1934 roku partia nazi-
stowska nie poświęcała dużo uwagi

kwestiom rasowym. Wystarczy jednak
otworzyć „Mein Kampf” Adolfa Hitlera,
by dowiedzieć się, że Słowianie powin-
ni być traktowani jako najniższa z
warstw aryjskich, dobra wyłącznie do
prac niewolniczych. 

Antysemityzm XXI wieku
ONR w swym antysemityzmie był go-

tów nawet podpisać pakt z diabłem, by-
leby pognębić Żydów. W artykule z 2007
roku, cytowanego na stronie ONR Pod-
hale,  znajdziemy cytat z dawnej strony
ugrupowania: „Naszymi wrogami są do-
brze zakamuflowani syjonistyczni ban-
dyci wcześniej służący Rosji sowieckiej,
a teraz pod nowymi płaszczykami poli-
tycznymi mieniącymi się jako postępo-
wy nowy ład realizują wizję globalistycz-
nego masońskiego świata. (…) Dzięki
słusznemu germańskiemu, ale źle, po-
bieżnie przeprowadzonemu wypędze-
niu, a raczej utylizacji milionów jehudi-
mów z Europy w czasie II wojny świato-
wej, ich struktury wzmocniły się w trój-
nasób. Selektywna eksterminacja pole-
gała na niszczeniu drobnych, mało groź-
nych nieznaczących żydów, np. sklepika-
rzy i tzw. przeciętnych Kowalskich
(Goldbaumów), gdy hordy wysoko po-
stawionych jarmułkowców oszczędzo-
no.” (pisownia oryginalna). 

Antysemityzm więc nadal jest głów-
nym motorem napędowym skrajnej
prawicy. Teraz dołącza do niego także
nienawiść do świata islamu. Nie to jest
jednak istota programu. Nienawiść do

Żydów jako klucz poglądowy powodu-
je jednak swego rodzaju rozdarcie
chłopców i dziewczyn heilujących pod-
czas obchodów święta 11 listopada. Bo
przecież Hitler chciał dobrze, zaś fakt,
iż na drodze do aryjskiego społeczeń-
stwa stali również Słowianie, jest
skrzętnie pomijany. Hans Frank prze-
cież też był miłym człowiekiem, zaś
gdy w wywiadzie mówił: „Gdyby w Ge-
neralnej Guberni wydrukować plakaty
po jednym za każdych siedmiu roz-
strzelanych Polaków, to nie wystarczy-
łoby lasów do wyprodukowania takiej
ilości papieru” – zapewne miał na my-
śli komunistów… Chwila, jednak nie –

chodziło o ludzi pokroju rotmistrza 
Witolda Pileckiego. 

Po pierwsze, edukacja
Edukacja historyczna w naszym kra-

ju nie spełniła więc swojej roli w wycho-
waniu młodego pokolenia patriotów.
Karykaturalny obraz „prawdziwych Po-
laków” w wykonaniu nacjonalistów dep-
cze po pamięci o polskich ofiarach II
wojny światowej. Dlatego proponuję…
wysłać ONR do Auschwitz. 

Wizyta w muzeum może pokaże obraz
tragedii, jakiej autorami są tak wychwala-
ni przez heilujących chuliganów niemiec-
cy faszyści i jaka śniła się ich polskim od-

powiednikom przed wojną. Liczmy więc
ceny – z tego, co wiem Obóz Narodowo-
-Radykalny czy Ruch Narodowy nie są
bowiem majętnymi organizacjami. Sko-
ro jednak było stać je na sprowadzenie
do Warszawy kilkuset chłopców i dziew-
cząt, to tutaj ustalimy punkt startowy. 

Od stolicy do Oświęcimia mamy nie-
całe 300 km. Koszt autokaru, zakładając
51 osób na każdy, to 1980 złotych (przy
stawce 3,3 zł/km). Wysłanie około 600
osób w 11 autokarach to więc 21 780 zł
– bez ewentualnych zniżek za wynajęcie
większej liczby wozów. Do tego bilety
wstępu. Zapewne można wystosować
prośbę o zniżki, ale spróbujmy symula-
cji wg. cennika. Koszt 30-osobowego
zwiedzania to 370 zł x 20 grup daje nam
7400 złotych. Do tego dołóżmy kanap-
ki na zamówienie – 600 sztuk po 1,5 zł
= 900 złotych. Niech kwiat polskiej mło-
dzieży nie usycha nam też z pragnienia
– 600 butelek małej wody po 89 groszy
da nam dodatkowo 534 zł. Razem więc
mamy 30 614 złotych. To tylko około
50 złotych “na łebka”. Za tyle pieniędzy
wielu z młodych „patriotów” dałoby się
uleczyć z chorej ideologii i sfałszowa-
nego obrazu historii. Nie ma bowiem
człowieka, który zaprzeczyłby COVID-19
na oddziale zakaźnym, podobnie jak w
Aushwitz ciężko zaprzeczyć złu nacjona-
lizmu.  Może więc rozpoczniemy zbiór-
kę na polakpotrafii.pl? Sam mogę rzu-
cić pierwszą „stówkę”. Dla dobra kraju. 
I właściwej edukacji historycznej.

P i o t r  C e l e j

Hitler wiecznie żywy?

Artyści na żebrach...
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Niedawno, z powodu awarii routera musiałem przeżyć jeden dzień bez Inter-
netu. Wprawdzie z brakiem dostępu do sieci miałem już do czynienia w prze-
szłości kilkakrotnie, teraz jednak zauważyłem, że coraz trudniej przychodzi

mi obejść się bez tego „okna na świat”. Tak właśnie postrzegam i traktuję Internet. Te-
raz w dobie koronawirusa i dobrowolnej lekkiej izolacji odczuwam to w coraz więk-
szym stopniu. Zresztą, nie jestem w tym odosobniony. Wśród moich bliższych i dalszych znajomych co-
raz trudniej o takich, którzy z Internetu nie korzystają. Oczywiście, nie chodzi tylko o sam Internet, ale
także o inne aplikacje ułatwiające albo wręcz umożliwiające pracę oraz funkcjonowanie w codziennym
życiu. Czy tego chcemy, czy nie, jesteśmy zależni od otaczających nas urządzeń, chociaż one czasem za-
wodzą. Truizmem byłoby powiedzieć, że pomagają nam załatwiać wiele spraw, które zajęłyby znacznie
więcej czasu niż przy działanich online. Przykładem są m.in. teleporady lekarskie, a także e-recepty.

Jeśli jesteśmy już przy tematyce związanej z ochroną zdrowia, nie sposób pominąć kwestii epide-
mii spowodowanej ekspansją koronawirusa. Wciąż pozostaje ona tematem numer jeden w toczących
się dyskusjach w wielu krajach w Europie i na świecie. Ostatni tydzień pozwala patrzeć z pewnym opty-
mizmem w przyszłość, jeśli chodzi o walkę z pandemią koronawirusa w Polsce. Następuje stały spa-
dek liczby zachorowań. Tylko że nie jest to jeszcze taki spadek, który skłaniałby do hurra optymizmu.
Chłodna ocena statystyk dotyczących rozwoju zarazy i procedur oraz przebiegu jej zwalczania daje
jednak podstawy do umiarkowanego zadowolenia. Stopniowa stabilizacja liczby zachorowań w na-
szym kraju. nie nastąpiłaby, gdyby nie postawa obywateli. W przeważającej większości społeczeństwo
stosuje się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i służb sanitarno-epidemiologicznych. Bez takich świa-
domych postaw obywatelskich żadne decyzje rządu nie przyniosłyby oczekiwanych efektów.

Do szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym dla pacjentów covidowych trafiają kolejne
łóżka. Mogą one być wykorzystane, jeśli liczba dziennych zachorowań znacznie się zwiększy. Szpi-
tal to nie tylko ściany i łóżka, ale też śluzy zabezpieczające, urządzenia diagnostyczne, a przede wszyst-
kim personel. Jeśli zostanie on zaangażowany w szpitalu zakaźnym, może zabraknąć go w innych
placówkach służby zdrowia. Każdy tworzony teraz szpital tymczasowy może działać w sposób
ograniczony, nie angażując w pełni personelu i sprzętów. Lekarze i pracownicy medyczni mogą być
wykorzystywani w innych placówkach, dopóki liczba pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, lecz
niewymagających hospitalizacji, drastycznie nie wzrośnie.

To, co najgorsze, mamy już chyba za sobą. Czy ten stan rzeczy utrzyma się do momentu wpro-
wadzenia skutecznej i bezpiecznej dla pacjentów szczepionki koronawirusa? Zależy to w dużej mie-
rze od nas samych. Wirus nie namnaża się sam. Potrzebuje do tego człowieka. Do tego czasu mu-
simy nosić maseczki, zachowywać dystans, przestrzegać zasad higieny.  

Dotychczasowy system walki z koronawirusem, oparty w dużej mierze na lekarzach rodzin-
nych POZ, którzy wystawiają zlecenia na badania, wydaje się sprawdzać. Systematyczny
spadek dynamiki zachorowań poniżej 20 tys. na dobę jest tego dowodem. Oprócz moni-

torowania potrzebne są jednak konkretne działania. Te zaś to głównie tworzenie buforu bezpieczeń-
stwa, czyli zapewnienie takiej liczby łóżek dla pacjentów covidowych oraz łóżek respiratorowych
do intensywnej terapii. To pozwoli zapewnić opiekę potrzebującym, gdyby sytuacja wymknęła się
spod kontroli. Do rozwoju epidemii przyczynia się mobilność społeczeństwa. Wszelkie wyjazdy, prze-
mieszczanie się wpływają bezpośrednio na wzrost liczby zachorowań. Powstrzymanie się od tego
jest więc jednym ze sposobów przeciwdziałania pandemii. 

Reasumując, stabilizacja liczby zachorowań to tylko jeden ze wskaźników obrazujących przebieg
pandemii. Transmisja wirusa zależy od nas samych. Nie ułatwiajmy więc jego rozprzestrzeniania.
Nikt nie wie, jakie skutki wywoła zakażenie poszczególnych osób, bo to zależy od wielu czynników. 

Do 29 listopada nie są przewidywane większe zmiany w kwestii regulacji ograniczających. Wszelkie
decyzje muszą być jednak podejmowane z rozmysłem i powinny uwzględniać bieżącą sytuację epide-
miologiczną. Zależnie od tego czekają nas obostrzenia albo luzowanie kolejnych ograniczeń.  Oprócz
samej walki z koronawirusem na polu medycznym ważne jest przeciwdziałanie skutkom gospodarczym.
Sprawą kluczową wydaje się wsparcie dla tych branż, które są najbardziej narażone na negatywne skut-
ki. Zaangażowano już znaczne środki, aby chronić miejsca pracy.  Dzięki pomocnym transferom uda-
ło się ochronić ponad 5 mln miejsc pracy. Beneficjentem tych transferów stała się m.in. branża trans-
portowa. Ważne jest nie tylko to, aby pokonać pandemię, ale też – jaki krajobraz ujrzymy po bitwie. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Pandemia – krajobraz po bitwie

Ponad 1,5 mld euro powędruje z budżetu Unii Europejskiej do działających
w Polsce organizacji pozarządowych. Co bardzo istotne – tym razem
bez państwowych pośredników. To zawoalowana i poprawna politycznie

ocena zaufania Komisji Europejskiej do polskiego rządu. Mówiąc wprost, UE
obawia się, że ta góra pieniędzy zostanie rozkradziona bezpośrednio, bądź za po-
średnictwem „swoich” organizacji pozarządowych, przede wszystkim kościelnych, bo przecież ta-
ka WOŚP prawdopodobnie nie dostałaby od rządu Morawieckiego złamanej złotówki. Bezpośred-
ni transfer unijnych środków wynika z założeń programu „Prawa i Wartości”, który powstał z ini-
cjatywy grupy posłów polskiej delegacji (Koalicji Obywatelskiej, PSL oraz partii lewicowych) w Par-
lamencie Europejskim i został przyjęty jako jeden z priorytetów Europarlamentu. 

W miniony poniedziałek Polska i Węgry wstępnie zablokowały budżet UE i Fundusz Odbudowy.
Podczas posiedzenia ambasadorów 27 krajów UE okazało się, że dla przyjęcia rozporządzenia
„pieniądze za praworządność” potrzebna jest większość, czyli jednomyślność. Ku niezadowoleniu
rządów 25 państw członkowskich, Polska i Węgry zgłosiły blokadę jednomyślności wymaganej do
zatwierdzenia budżetu UE na lata 2021–27, jak również – co dzisiaj jest niebywale ważne – do utwo-
rzenia „korona-kryzysowego” Funduszu Odbudowy. Istotą tego projektu jest m.in. „skuteczna kon-
trola przez niezależne sądy wobec działań lub zaniechań organów zarządzających pieniędzmi z unij-
nego budżetu i Funduszu Odbudowy, zwłaszcza w kontekście procedur zamówień publicznych lub
dotacji, jak również zwalczanie pandemii”. Chodzi też o niezależność służb dochodzeniowych i pro-
kuratorskich w związku ze ściganiem nadużyć finansowych, w tym oszustw podatkowych, korup-
cji lub innych naruszeń prawa UE związanych z unijnymi finansami. 

N asuwa się pytanie, gdzie doszukiwać się „narzucania homomałżeństw”, „uderzenia w na-
szą tożsamość”, czy „zamachu na suwerenność”, czym straszy polskie społeczeństwo
obóz rządzący, a szczególnie jego wyjątkowo agresywny odłam w osobach Zbigniewa Zio-

bry i jego popleczników? Wszak projekt „pieniądze za praworządność” odnosi się wyłącznie do na-
ruszeń praworządności, bądź ich poważnego ryzyka, które mają bezpośredni wpływ na należyte za-
rządzanie funduszami UE i na jej interesy finansowe. Jest to traktatowy wymóg ochrony budżetu
UE przed systemowymi przekrętami. Blokowanie 25 państwom dostępu do pieniędzy w dobie
pandemii i zapaści gospodarczej czyni Polskę wrzodem na zdrowym ciele unijnego organizmu. Nasz
sprzeciw przyniesie nam wyłącznie szkody finansowe i wizerunkowe, ponieważ – tak czy siak – de-
cyzje KE o zawieszaniu wypłat będą wymagać zgody tylko 15 z 27 krajów członkowskich.

Wstępne weto Węgier i Polski było spodziewane. W zeszłym tygodniu Viktor Orbán i Mateusz Mo-
rawiecki zagrozili w listach do Brukseli i Berlina użyciem tej kapiszonowej broni, ale w różnym to-
nie. Polski premier był bardziej kategoryczny i powielał odgrzewane brednie  o rzekomym wpro-
wadzeniu „stanu niepewności prawa”, „uznaniowości” i „ryzyku politycznej arbitralności” ze stro-
ny KE przy wnioskach o zawieszanie wypłat. Orbán był na pozór równie ostry, w wersji dla Angeli
Merkel posłużył się nawet cytatem z Marcina Lutra: „Tu stoję, inaczej nie mogę”, ale jednocześnie
wymienił kilka propozycji zmian w projekcie, sygnalizując między wierszami gotowość do negocja-
cji. Tradycyjnie stawiam butlę markowego koniaku przeciwko flaszce „jagodzianki”, że sprytny Wę-
gier dogada się za naszymi plecami z Brukselą i zostaniemy – niczym te przysłowiowe wioskowe głup-
ki – sami na placu boju. 

Premier Węgier dostanie
swoją szansę już wkrótce, bo
jedyną drogą na wyjście z klin-
czu jest wypracowanie „dekla-
racji interpretujących”, które
będzie można dołączyć do roz-
porządzenia podczas grudnio-
wego szczytu. Nieoficjalnie
wiadomo, że Węgier jest skłon-

ny ustąpić, o ile zostanie przyjęty jego postulat, by zawieszanie funduszy mogło zostać zarządzo-
ne jedynie w razie ewidentnych „naruszeń praworządności”, a nie ich „poważnego ryzyka”. Viktor
Orbán jest politykiem wyjątkowo elastycznym – robi w kraju swoje, ale stara się nie drażnić Bruk-
seli. Nie używa gróźb, zawsze pozostawia otwartą furtkę do negocjacji i nie pali za sobą mostów.
Rządzi małym krajem i w przeciwieństwie do polskiego rządu, kreującego Polskę jako mocarstwo
w tej części Europy i wojowniczo potrząsającego szabelką, zna swoje miejsce w szeregu. Potrafi do-
gadywać się i z UE, i z Rosją, od której dostał 10 mld euro pożyczki na budowę elektrowni atomo-
wej w Paks. Kredyt został udzielony poniżej stawek rynkowych, a jego spłatę rozłożono na 30 lat. 

U E ma także w zanadrzu wariant „B”. Budżet na 2020 r. może bez większych zagrożeń funk-
cjonować przez jakiś czas na zasadzie prowizorium budżetowego, wówczas pułapy wy-
datków z 2020 r. zostałyby prowizorycznie przeniesione na 2021 r. Wcale to jednak nie

oznacza, że w takiej sytuacji Polska dostałaby więcej niż z nowego budżetu. Co jest na rzeczy, że 25
krajów członkowskich poparło program „pieniądze za praworządność”, o taki mechanizm i głoso-
wanie kwalifikowaną większością głosów wręcz apelowały kraje skandynawskie oraz Holandia, Bel-
gia i Francja, a Polska chce go zdemolować? Czego tak naprawdę boi się PiS, że blokuje wprowa-
dzenie w życie mechanizmu łączącego zarządzanie środkami z budżetu europejskiego z rządami
prawa? Nie jestem w stanie tego pojąć, widać jest to poza moim zasięgiem intelektualnym. 

Jedno jest pewne: taki mechanizm zostanie wprowadzony, choćby Morawiecki, Ziobro i Ka-
czyński stawali na głowie. Kluczowy bowiem w rozporządzeniu jest artykuł 5, punkt 7: “Decyzję o
wprowadzeniu mechanizmu podejmuje RE w terminie jednego miesiąca od otrzymania propozy-
cji KE. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, termin przyjęcia decyzji może zostać prze-
dłużony do trzech miesięcy”. Nie będzie więc zgody na to, co proponowały Węgry i Polska, by cał-
kowicie odrzucić mechanizm “pieniądze za praworządność”. Jednocześnie nie będzie także zgody
na udzielenie KE nieograniczonej możliwości karania krajów członkowskich UE. I jest to bardzo wy-
ważona oraz bardzo sprawiedliwa propozycja. 

Polska okazała się największym grzesznikiem w pionierskim raporcie na temat przestrzegania za-
sad rządów prawa wśród członków UE, jaki latem opublikowała KE. W pierwszym tego typu doku-
mencie, który dotyczy wszystkich 27 państw członkowskich, KE podkreśla, że ustalenia na temat
praworządności w państwach członkowskich dotyczą w raporcie: systemów wymiaru sprawiedli-
wości, strategii antykorupcyjnych, wolności i pluralizmu mediów oraz instytucjonalnych mechani-
zmów kontroli i równowagi. UE nie krytykuje Polski bez powodu. To, co dzieje się ostatnio w na-
szym kraju (marnotrawienie publicznych środków, wszechobecny nepotyzm, kuriozalny wyrok TK
cofający nas w czasy średniowiecza, demolowanie sądownictwa, upolitycznienie prokuratury i
publicznych mediów, problem z uznaniem praw środowisk LGBT, rosnące niezadowolenie społecz-
ne owocujące masowymi demonstracjami) wzbudza nieufność Brukseli. Stąd m.in. wspomniana
na początku felietonu decyzja UE o przekazywaniu organizacjom pozarządowym unijnych środków
bez państwowych pośredników. 

W arto także wiedzieć, iż norweski rząd wycofał się z przyznania Polsce subwencji z Me-
chanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli tak zwanych
funduszy norweskich. Chodzi o 700 mln koron, czyli 292 mln zł, które miało otrzymać

Ministerstwo Sprawiedliwości. Polska jest największym beneficjentem środków z funduszy. Na la-
ta 2014-2021 przyznano nam aż 8 mld koron, czyli ok. 3,35 mld zł. Powodem decyzji powziętej przez
Norwegów jest obawa o stan praworządności w Polsce. Ile możemy stracić na zgłoszonym weto?
Według tygodnika „Polityka”, najpoważniejszym doraźnym skutkiem weta byłoby zablokowanie Fun-
duszu Odbudowy, co – o czym już zaczyna się mówić w Brukseli – rodziłoby poważne ryzyko, że
reszta Unii tak go przekonstruuje, by nie obejmował Polski i Węgier (powstałaby np. formuła „eu-
rostrefa plus”). O ile jest to prawnie niemożliwe przy zwykłym budżecie, o tyle przy Funduszu Od-
budowy jak najbardziej. Wczesną wiosną były przecież w Polsce obawy, że fundusz od początku bę-
dzie skrojony tylko dla strefy euro. 

Czy powinniśmy zatem obawiać się, że Polska może pójść z torbami? Mając na względzie groź-
bę rozwiązania unijnego sporu według powyższego scenariusza, staje się to całkiem realne. Jesz-
cze pół roku temu można było prowadzić polityczne dysputy, czy tak zwana zjednoczona prawica
jest dla Polski lekiem, czy też czymś w rodzaju arszeniku, czyli trutki z opóźnionym działaniem. Po
tym, co ostatnio wydarzyło się w Brukseli, odpowiedź na takie pytanie nie powinna nastręczać trud-
ności nawet średnio inteligentnemu obywatelowi naszego kraju. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Chytry autor weta, tylko głowa nie ta

„Blokowanie 25 państwom 
dostępu do pieniędzy w dobie
pandemii i  zapaści gospodarczej
czyni Polskę wrzodem na zdro-
wym ciele unijnego organizmu”

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Jedenastego listopada 
(w naszej rodzinie ważna data),

Sędziwa babcia Apolonia 
skończyła właśnie 102 lata.

W rodzinnym gronie wielkie święto, 
wszyscy chcą babcię uczcić godnie,

Babci należy się szacunek. 
Trzeba się tego uczyć od niej.

Od rana gości tłum przychodzi, 
przynosi babci Apolonii

Urodzinowy tort, girlandy, 
czerwone róże, pęk piwonii.
Tęczowe flagi, pełna zgoda, 

wszyscy weseli, uśmiechnięci,
Miało być miło i dostojnie, 

nikt nie przeczuwał co się święci.

Nie każdy, jak się okazuje, 
radośnie taki dzień świętuje,
Bywają nieraz czarne owce 
i różne się zdarzają wuje.
Około piątej po południu, 

wuj Robert skrzyknął swoje wnuki,
Takie, co w szkole, mówiąc krótko, 

niezbyt się garną do nauki.

Stado bachorów rozwydrzonych, 
wdarło się z wrzaskiem na salony,

Część zapatrzona na bosaka, 
część w butach mocno zabłoconych.

Na łysych karkach tatuaże: 
Polska walcząca. Włos się jeży.
Tacy patrioci! Miód na serce! 

No, jednym słowem kwiat młodzieży.

Wuj Robert daje dobry przykład, 
swym podopiecznym w duchu sprzyja,

Zwymyślał ciocię od lewaczek, 
od mord zdradzieckich wyzwał stryja.

Zakłócił spokój, puścił bąka, 
niecenzuralne padły zdania,
Podobno takie zachowania 

są wzorem do naśladowania.

Po co tu przyszli? Żaden nie wie. 
O babci wiedzą niezbyt wiele,

Ale nie chodzi o życzenia, 
rozróba jest jedynym celem.

Skłonni do zadym na stadionach, 
wymachujący tam szalikiem,

Zanim do babci wpadli z krzykiem, 
zrobili burdę pod Empikiem.

Po całym domu się rozbiegli 
i zakłócili mir domowy,

Zażenowanie, wstyd, zdumienie, 
przyprawia babcię o ból głowy.
W drzwiach zapaliły się firanki, 

sprzęty zajęły się od racy,
O mały figiel by spłonęły 

różne pamiątki po Witkacym.

Babcia niejedno już przeżyła, wojnę, 
niewolę, najazd wroga,

Czegoś takiego nie widziała. 
Bezradnie woła: Bój się Boga!

Lecz nikt nie zwraca nań uwagi. 
Nuże, plądrować w bibliotece!

Boże, ty widzisz to i nie grzmisz? 
Sędziwą babcię miej w opiece!

Nikt nie oberwał nawet klapsa, 
wuj Jarek raczej chamów chwali.
Dał na to wszystko przyzwolenie, 
chce, by tak wszyscy świętowali.

Zaś wuj Antoni podsumował: 
Było wspaniale – piał z zachwytu,

I z aprobatą i uznaniem rzekł: 
Bierzcie przykład z troglodytów.

Jak wytłumaczyć takie wzory? 
Każdy się chyba ze mną zgodzi,
Że w żadnym kraju tak urodzin 
i świąt się nigdzie nie obchodzi.

Zostało nam pobojowisko. 
Żal tylko babci Apolonii.

Jak długo na to pozwolimy? 
Może ich wreszcie ktoś pogoni?

URODZINY BABCI APOLONII
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Prof. Władysław Grabski w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921

Bronił Piłsudskiego jak lew!

M a r i a n  M a r e k  D r o z d o w s k i

Rola Władysława Grab-
skiego w wojnie polsko-bo-
lszewickiej 1919-1921 r.
jest wciąż niedoceniana w
naszej historiografii. Jako
wybitny ekonomista,
szczególnie ekspert spraw
rolnych, został wybrany
26 stycznia 1919 r. do Sej-
mu Ustawodawczego z li-
sty Związku Ludowo-Naro-
dowego okręgu 14, obej-
mującego Łowicz, Rawę
Mazowiecką, Skierniewice
i Sochaczew. Wcześniej  re-
prezentował ten rejon w
Dumie Rosyjskiej. 

Wczasie I Wojny Świa-
towej Władysław
Grabski, jako czło-

nek Centralnego Komitetu Oby-
watelskiego, brał aktywny
udział, podobnie jak Stanisław
Wojciechowski, w organizowa-
niu pomocy charytatywnej dla
polskich uchodźców, którzy zna-
leźli się w Rosji.

W dniu 31  stycznia 1919 r.
Naczelnik Państwa powołał
Grabskiego na dyrektora Głów-
nego Urzędu Likwidacyjnego,
będącego  samodzielnym urzę-
dem na prawach ministerstwa.
Celem Urzędu było ustalenie
strat wojennych, przygotowa-
nie i prowadzenie wszelkich
spraw związanych z rozrachun-
kiem państwa polskiego z pań-
stwami sąsiednimi oraz uzyska-
nie odszkodowań i przekazanie
ich poszkodowanym..W świe-
tle badań GUL całkowite straty
samego przemysłu wynosiło
około 10 mld franków. Około
56 % strat spowodowała gra-
bież niemiecka, 22 % rekwizy-
cje austriackie, 18 % ewakuacja
przeprowadzona przez Rosjan,
a jedynie 4 % bezpośrednie
zniszczenia spowodowane dzia-
łaniami wojennymi.  Zakłady
niezniszczone w 1918 r mogły
dać pracę tylko 13 % robotni-
ków. Wojna spowodowała
znaczne zniszczenia w rolnic-
twie i infrastrukturze technicz-
nej: sieci kolejowej, drogach,
mostach. 1 kwietnia 1919 r. Na-
czelnik Państwa minował W.
Grabskiego trzecim delegatem
RP na konferencję pokojową ja-
ko eksperta do spraw ekono-
micznych i finansowych. 

W ielkie mocarstwa
na tej konferencji
chciały przerzucić

na nowo powstałe państwa,
biedne i zniszczone przez dzia-
łania wojenne, część kosztów
wielkiej wojny i wykluczyć je z
poważniejszych odszkodowań
wojennych. Grabski, skutecznie
walcząc o interes polskiej go-
spodarki narodowej, stał się
„mózgiem ekonomicznym” Pol-
skiej Delegacji Pokojowej, Ro-
man Dmowskim mózgiem poli-
tycznym, a Ignacy Paderewski –
przewodniczący Delegacji – jej
największym i najskuteczniej-
szym  autorytetem moralnym.
Na posiedzenie Sejmu Ustawo-
dawczego w sprawie ratyfikacji
Traktatu Pokojowego przygoto-
wał projekt uchwały, która pod-
kreślała prawa Polski do od-

szkodowań wojennych ze stro-
ny Niemiec, nierespektowanych
ze strony sojuszników. 

Po powrocie do kraju W.
Grabski – wraz z bratem
Stanisławem Grabskim

–  przygotował program na Zjazd
Związku Ludowo-Narodowego
w dniach 26-27 października
1919 roku. Program, uchwalo-
ny w czasie walk z Armią Czer-
woną na kresach północno-
wschodnich, wyrażał radość z
odzyskania niepodległości i su-
werenności, której podstawową
przesłanką  była rozwijająca się
mimo zaborczych zniewoleń
kultura narodowa i dojrzała myśl
polityczna. Program stanowczo
przeciwstawiał się próbom od-
tworzenia Wielkiego Księstwa
Litewskiego, kładł jednocześnie
nacisk na budowę nowoczesnej
armii silnie zakorzenionej w spo-
łeczeństwie.

„Dążenia do rewolucji, gwał-
townych przewrotów społecz-
nych, godzących w podstawy by-
tu państwowego, muszą być
zwalczane na równi z zakusami
wrogów zewnętrznych”. Pozo-
stałe tezy programu to:

- stworzenie silnego państwa,
które zapewni ścisłe zachowa-
nie i egzekucję prawa oraz po-
szanowanie władzy;

- administracja państwowa
musi być niezależna od wpły-
wów partyjnych, składać się z
ludzi fachowych, należycie przy-
gotowanych do swoich zadań;

- jak najmniej przymusu pań-
stwowego, jak najwięcej poczy-
nań obywatelskich;

- wzmocnienie polskiej war-
stwy średniej, ostoi demokracji i
spokoju wewnętrznego;

- unarodowienie miast, prze-
mysłu i handlu przez świadomą
politykę państwa i samorządu
terytorialnego; 

- poszanowanie praw mniej-
szości narodowych i religijnych
do pielęgnowania własnej 
kultury

- przeprowadzenie umiarko-
wanych reform społecznych przy
poszanowaniu prawa własności
i zasad gospodarki rynkowej.

Dostrzegając krytyczny
stosunek zwycięskich
mocarstw do polityki i

działalności wojskowej Józefa
Piłsudskiego po przekroczeniu
przez Wojsko Polskie linii Bugu,
nazwanej wkrótce linią Curzo-
na, W. Grabski zwrócił się 26 li-
stopada 1919. w Paryżu z pry-
watnym listem do Paderewskie-
go, prosząc go, by pozostał na
stanowisku Prezydenta Rady Mi-
nistrów (premiera): 

„Dzisiaj, gdy Niemcy zajęli za-
gadkowe stanowisko co do wy-
konania traktatu pokojowego,
Polska potrzebuje więcej niż kie-
dykolwiek opierać się na Enten-
cie. Dlatego też Pan Prezydent
powinien zostać u steru rządu i
nadać polityce polskiej ze-
wnętrzny zdecydowany charak-
ter. Co zaś do Galicji Wschod-
niej, to decyzja Conseil Supre-
me da się jeszcze w pewnych
szczegółach zmienić na naszą
korzyść, więc obecnie nie należy
uważać za przegraną.” 

13 grudnia 1919 r. Grabski, w
czasie zwycięskiego marszu Woj-
ska Polskiego w walce z Armią
Czerwoną na wschód, został mi-
nistrem skarbu w gabinecie Le-
opolda Skulskiego. 

W okół Grabskiego
skupieni byli mini-
strowie resortów

gospodarczych. Mógł on zawsze
liczyć na życzliwą radę i pomoc
Stanisława Wojciechowskiego
– ministra spraw wewnętrz-
nych. Potrzeby armii prowadzą-

cej wojnę z Rosją Sowiecką sła-
bo kontrolowane przez Komi-
sje Sejmowe i resorty cywilne
pochłaniały w I kwartale 1920 r
62 % ogółu wydatków budżeto-
wych. Z inspiracji W. Grabskie-
go czołówka pisarzy polskich,
w tym: Władysław Reymont,
Stefan Żeromski, Jan Kaspro-
wicz, Kornel Makuszyński –
zwróciła się do Polonii Amery-
kańskiej z prośbą o wykup po-
życzki emisyjnej. 

W tej sprawie W.
Grabski wysłał te-
legram do Pade-

rewskiego 11 kwietnia 1920 r. o
wystosowanie apelu do Polo-
nii Amerykańskiej o subskry-
bowanie wspomnianej pożycz-
ki. W maju 1920 r. na murach
miast polskich ukazała się
wspólna odezwa W. Grabskie-
go i L Skulskiego „Do Obywate-

li” w sprawie wewnętrznej po-
życzki  dla odbudowy gospo-
darki narodowej. 

W swym exposé  30 czerwca
1920 r Grabski przypomniał, że
ponad 70 projektów ustaw sej-
mowych czeka na realizację,
wśród nich ustawa o reformie
rolnej, ustawa o Banku Rolnym
i  o przeznaczeniu funduszu 1
miliarda marek na parcelację i
osadnictwo. 

Zpolecenia Naczelnika
Państwa W. Grabski za-
proponował powołanie

Rady Obrony Państwa z zada-
niem decydowania o wszystkich
sprawach  związanych z prowa-
dzeniem i zakończeniem wojny
oraz z zawarciem pokoju i wyda-
waniem w tych sprawach roz-
porządzeń i zarządzeń. 

W dniu 3 lipca 1920 r. ukaza-
ła się Odezwa Rady Obrony Pań-
stwa, podpisana przez Naczel-
nika Państwa: 

„Jak jednolity, niewzruszony
mur stanąć musimy do oporu.
O pierś całego narodu rozbić się
ma nawała bolszewizmu. Jed-
ność, zgoda i wytężona praca
niech skupi nas wszystkich dla
wspólnej sprawy. Żołnierz pol-
ski, krwią broczący na froncie,
musi mieć to przeświadczenie,
że stoi za nim cały naród, w każ-
dej chwili gotowy przyjść mu z
pomocą. Chwila taka nadeszła.”

R ada postanowiła powo-
łać Armię Ochotniczą.
Jej Generalnym In-

spektorem został gen. Józef Hal-
ler. W ciągu miesiąca wstąpiło
do Armii Ochotniczej 95 791
osób, w tym 56 643 z Królestwa,

18 396 z Małopolski i 20 752 z
Wielkopolski. 

Mając upoważnienie Rady
Obrony Państwa, premier W.
Grabski 10 lipca 1920 r podpi-
sał w Spa układ, w którym Pol-
ska zgodziła się, pod naciskiem
Lloyd George`a, na rozejm z
bolszewikami na linii Curzona,
oddanie Wilna Litwie, wysła-
nie pełnomocników do Londy-
nu na konferencję, która miała
przyjąć decyzję Rady Najwyż-
szej w sprawie granicy litew-
skiej, Galicji Wschodniej, Ślą-
ska Cieszyńskiego i przyszłego
traktatu gdańsko-polskiego.
Polska, po przyjęciu tych wa-
runków, poważnie ogranicza-
jących jej suwerenność, mogła
liczyć na pomoc rządu brytyj-
skiego w rokowaniach rozej-
mowych z Sowietami. W razie
odmowy z ich strony obiecano

Polsce pomoc, zwłaszcza w ma-
teriale wojennym, w celu kon-
tynuowania wojny obronnej. W
wyniku wspomnianej konfe-
rencji podpisano polsko-czec-
hosłowacką deklarację, w któ-
rej obie strony zgodziły się, aby
plebiscyt w Cieszynie, na Spi-
szu i Orawie został zawieszo-
ny i aby państwa sprzymierzo-
ne po wysłuchaniu obu stron
powzięły konieczne postano-
wienia w celu ostatecznego za-
łatwienia sporu. 

Zasługą W. Grabskiego, po je-
go rozmowach z przywódcami
Żydów polskich, zarówno asy-
milatorów, ortodoksów jak też
syjonistów, były ich deklaracje
w sprawie wsparcia wysiłków
Państwa Polskiego w wojnie
obronnej z Armią Czerwoną. 

W pływowy w stolicy
„Kurier Warszaw-
ski” miał za złe Ra-

dzie Gminy  wspomnienie w cy-
towanej odezwie o wrogach we-
wnętrznych Żydów w Polsce,
dla których w rzeczywistości
bolszewizm był największym
wrogiem. Ciosem w autorytet
W. Grabskiego były nie tylko de-
cyzje konferencji w Spa, ale też
traktat litewsko- sowiecki z 12
lipca, przyznający Litwie Wilno,
Wileńszczyznę, Grodzieńszczy-
znę i całe Augustowskie po za-
kończeniu wojny. 

27 Nie dały oczekiwanego
rezultatu zabiegi gabinetu W.
Grabskiego o przesunięcie ter-
minu plebiscytu na Warmii.
Mazurach i Pojezierzu. Polska
ten plebiscyt z 12 lipca 1920 r.
sromotnie przegrała, zdobywa-

jąc niecałe 3 % głosów. Pod
wpływem tej porażki Sejm
Ustawodawczy przyjął 15 lip-
ca ustawę, opracowaną przez
Józefa Buzka, dyrektora Głów-
nego Urzędu Statystycznego,
wybitnego profesora dziejów
społeczno-gospodarczych, o
statusie organicznym woje-
wództwa śląskiego, która przy-
znawała szeroki zakres auto-
nomii dla tego regionu, wyko-
rzystywanej przez mniejszość
niemiecką i opozycję antyrzą-
dową. Sejm, tego samego dnia,
z inicjatywy W. Grabskiego
uchwalił ustawę,  o wykonaniu
reformy rolnej. W sytuacji kie-
dy wiele tysięcy młodzieży
chłopskiej zdezerterowało z
polskiej armii, przeżywającej
kryzys wewnętrzny z powodu
poniesionych porażek, i udało
się do wsi rodzinnych, by po-

moc starym rodzicom w żni-
wach, parcelacja ziemi
uwzględniać miała prawa żoł-
nierzy i inwalidów wojennych
do ziemi parcelowanej zgodnie
z obietnicą Naczelnego Wodza
i Rady Obrony Państwa.  

Dzień 13 lipca 1920 r. był trud-
nym dniem w życiu W. Grabskie-
go, ponieważ w dniu tym na po-
siedzeniu Rady Obrony Państwa
był brutalnie atakowany przez
wielu jej członków za podpisanie
decyzji konferencji w Spa doty-
czących spraw polskich. 

P iłsudski zarzucał mu
przekroczenie upra-
wień. Na tle jego wy-

stąpienia na Radzie, a przede
wszystkim pełniącego obowiąz-
ki Szefa Sztabu Generalnego
płk. Józefa Hallera, który bar-
dzo krytycznie przedstawił sy-
tuację frontową, osobą najbar-
dziej krytykowaną przez Stani-
sława Głąbińskiego i Romana
Dmowskiego był Piłsudski.
Dmowski w swym wystąpieniu
podkreślił: „To zawieszenie bro-
ni to przegrany pokój. Ojcowie
nasi walczyli, a nie umieli ro-
bić polityki.. Nie gubmy resz-
ty.. Ocalmy, co można ocalić!.
Błędy robiło społeczeństwo, kie-
rownictwo armii, rząd. Za to
Polska płaci. Jedno – nie wy-
gramy nic na samodzielności
narodów (koncepcji federali-
zmu p. m.), bo nie ma tam na-
rodów; ani Ukraińców, ani Bia-
łorusinów. Pilnujmy swojej spra-
wy tylko”. Na tle tego wystąpie-
nia i brutalnych ataków ZLN na
Piłsudskiego drogi Grabskiego z
Dmowskim zaczęły się rozcho-

dzić, szczególnie po 19 lipca
1919 roku, kiedy Grabski po
brutalnych atakach Dmowskie-
go na Piłsudskiego, który żądał
zmian na stanowisku dowód-
ców frontów i domagał się wy-
korzystana w Naczelnym Do-
wództwie gen. Józefa Dowbor
Muśnickiego, na posiedzeniu
ROP, przez jednomyślne głoso-
wanie, doprowadził do votum
zaufania dla Naczelnika Pań-
stwa i Naczelnego Wodza. Sam
Grabski, broniąc Piłsudskiego
w liście do niego z 23 lipca 1920
r., zwracał uwagę na panikę,
którą wywołać miały władze
wojskowe podczas chaotycznej
ewakuacji. Proponował powoła-
nie specjalnego trybunału dla
karania zaniedbujących swe
obowiązki dowódców, wśród
nich widział generałów: Alek-
sandra Boruszczaka i Stefan
Mokrzyckiego, którzy bez wal-
ki oddali Wilno i Grodno. 

W koalicyjnym Rzą-
dzie Obrony Naro-
dowej Wincentego

Witosa, powstałym 24 lipca 1920
roku, W. Grabski pełnił funkcję
Ministra Skarbu. 28 lipca brał
udział w opracowaniu polskich
propozycji rozejmowych, będąc
zwolennikiem jak większość spo-
łeczeństwa, szybkiego zawarcia
pokoju z Sowietami ze względu
na tragiczną sytuację gospodar-
czą kraju i potrzebą szybkich re-
form antyinflacyjnych. Grabski –
wspólnie z Witosem – bronił do-
brego imienia Naczelnego Wo-
dza przeciwko atakom obozu na-
rodowo- demokratycznego. Wi-
tos nie przyjął dymisji Piłsud-
skiego z jego funkcji państwo-
wych, złożonej mu 12 sierpnia
1920 r. Po zwycięskiej Bitwie
Warszawskiej Grabski był prze-
konany, że głównym autorem
wiktorii był Piłsudski i oburzał
się na tych rodaków, którzy to
kwestionowali. 

Po podpisaniu preliminariów
pokojowych, które weszły w ży-
cie 18 października, W. Grab-
ski – 24 listopada 1920 – ogłosił
„Projekt programu polityki eko-
nomicznej i finansowej Polski
po wojnie”. 

Ponieważ jego liberalno-ry-
nkowa strategia odbudowy go-
spodarczej kraju i walki z ro-
snącą inflacją nie znalazła zro-
zumienia w rządzie, podobnie
jak  żądanie racjonalnej,
oszczędnej, gospodarki w woj-
sku,  podał się do dymisji, kon-
centrując się na wielkim planie
reformy antyinflacyjnej. 

P o śmierci Marszałka J.
Piłsudskiego w 1935 ro-
ku W. Grabski wrócił do

wspomnień z 1920 r. w studium
„Idea Polski”, które wznowiłem,
przy pomocy rodziny i żony Ma-
rii Groń Drozdowskiej w 1998
r. W rozdziale „Dziejowe zna-
czenie Marszałka Piłsudskiego
dla Polski” podkreślał : „Gdy
wojska nasze na całej linii za-
częły się cofać pospiesznie przed
naporem bolszewików, Piłsudski
wpadł chwilowo w stan widocz-
nej depresji psychicznej, zresztą
zupełnie zrozumiałej. Gdy jed-
nak przyszły chwile decydujące
o losach Polski i bolszewicy zbli-
żali się do Warszawy, Piłsudski
odnalazł znów pełnię sił i każdy
Polak bezstronny winien uznać,
że w zwycięstwie nad bolszewi-
kami odegrał on wielką i decy-
dującą rolę. Jeżeli dzieje dają
narodowi zwycięstwo epokowe,
światowe, to w interesie pań-
stwowym narodu leży, by Wódz
Naczelny tego zwycięstwa stał
się bohaterem przez ogół za ta-
kiego uznawanym.

F o t .  w i k i p e d i a

WWłłaaddyyssłłaaww GGrraabbsskkii jjaakkoo rreekkttoorr SSGGGGWW..
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
tel.: 504 017 418

SPRZEDAM wyciskarkę
wolnoobrotową KUVINGS, 
505 374 020

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA, także

przez Internet, 605 783 233

36 m2 PIASECZNO, gotowe do
zamieszkania, 601 213 555

DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 770 361

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, 165 m2, +
drugi 60 m2,  blisko Las Kabacki,
dobra cena: 2 domy w cenie
jednego, 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 : 
!58 m2 z dobrym najemcą,

tylko 830 tys. zł.
!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

ZAOPIEKUJĘ SIĘ dzieckiem 
w wieku szkolnym, młoda 
z doświadczeniem, 884 822 801

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

CYKLINOWANIE, schody, 
510 128 912

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 

GLAZURA, gładź, panele, płyta
G/K, malowanie, elektryka,
hydraulika, firma rodzinna, 
692 885 279

HYDRAULIKA, remonty,
malowanie, 501 050 907

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 mieszkań, tanio,

tel. 512 897 350

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

OKNA, naprawy, serwis, 
787 793 700

POKRYCIA dachowe, 
730 359 998

REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

REMONTY, malowanie, 
510 128 912

REMONTY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530 

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 MMiicchhaałł PPiióórrkkoowwsskkii
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

Nietrzeźwy, arogancki 
i z narkotykami

Około godziny 3.30 policjan-
ci patrolujący ulicę Jastrzębow-
skiego na Ursynowie, zauważy-
li mężczyznę, który na ich widok
nagle położył się na ławkę na
przystanku. Kiedy mundurowi
podeszli do niego mężczyzna
się podniósł, był wyraźnie po-
budzony, wyczuwalna była od
niego woń alkoholu. Poproszo-
ny o okazanie dowodu osobi-
stego odmówił, podkreślając, że
nie ma zamiaru wykonywać ich
poleceń. Twierdził, że pokaże
dokumenty dopiero wówczas,
gdy policjanci okażą swoje legi-
tymacje. Dopiero kiedy policjan-
ci po raz kolejny poinformowa-
li go o konsekwencjach praw-
nych takiego zachowania, 31-
latek wylegitymował się. Jed-
nak z jego zachowania nadal
wynikało, jakby chciał coś ukryć.
W trakcie sprawdzenia podręcz-
nej saszetki policjanci ujawnili
zawiniątko z suszem o zapachu
charakterystycznym dla mari-
huany. Badanie narkotesterem
potwierdziło, że to narkotyk.

Mężczyzna mający około 2,5
promila alkoholu w organizmie
trafił do policyjnej celi. Następ-
nego dnia usłyszał zarzuty, za
które może zostać skazany na-
wet na 3 lata więzienia.

Uciekał, bo był głodny
Około godziny 13:20 policjan-

ci patrolujący parking w rejonie
ulicy Polinezyjskiej 7 na Ursyno-
wie zauważyli mężczyznę, który
nagle na widok radiowozu za-
czął uciekać. Mundurowi posta-
nowili sprawdzić, czym było spo-
wodowane zachowanie prze-
chodnia. W trakcie legitymowa-
na 49-latek tłumaczył się, że nie
uciekał, tylko spieszył się do do-
mu z jedzeniem, które kupił na
wynos, ponieważ jest bardzo
głodny. W trakcie czynności
nadal zachowywał się nerwo-
wo, pospieszał policjantów, aby
zakończyli już czynności.

Funkcjonariusze sprawdzili,
czy mężczyzna ma przy sobie
coś nielegalnego, skoro tak się
denerwował. W paczce papiero-
sów znaleźli zawiniątko z kilko-
ma gramami suszu o zapachu
charakterystycznym dla mari-
huany. Badanie narkotesterem
potwierdziło, że to narkotyk. Po-
siadacz substancji psychoaktyw-
nych wyjaśniał, że nie wie skąd
narkotyki wzięły się w jego pa-
pierosach. Najprawdopodobniej
ktoś mu je podrzucił, kiedy od-
bierał zamówiony posiłek.

W związku z zaistniałymi oko-
licznościami mężczyzna trafił do
policyjnego aresztu. Teraz czeka

go rozprawa sądowa podczas
której, będzie miał szanse przed-
stawić swoją linię obrony. Grozi
mu kara do 3 lat więzienia.

Włamywali się 
do mieszkań na Ursynowie

Ursynowscy kryminalni zatrzy-
mali dwóch braci oraz ich nielet-
niego wspólnika, podejrzanych
o kradzieże z włamaniem do
mieszkań na terenie Ursynowa
oraz kradzież forda fokusa. Poli-
cjanci znaleźli część rzeczy za-
branych z mieszkań w jednym z
lombardów. Tam podejrzani spie-
niężali skradzione przedmioty. 

Kiedy policjanci złożyli po-
ranną wizytę 21-latkowi i jego
bratu mieszkającym u babci w
jednym z lokali na Mokotowie,
nie byli oni skorzy do współpra-
cy. Mężczyźni widząc, że do
drzwi pukają funkcjonariusze
nie mieli zamiaru otwierać. Po-
licjanci dysponowali wszelkimi
dowodami oraz podstawami do
zatrzymania podejrzanych, w
związku z powyższym skorzy-
stali z drzwi balkonowych, po
których pokonaniu zatrzymali
21-latka. Mężczyzna twierdził,
że w mieszkaniu jest sam z bab-
cią, zapomniał o swoim bracie,
który ukrył się w tapczanie.
Obaj mężczyźni byli agresywni
w trakcie czynności, na nic nie
zdały się jednak ich próby siło-
wego uwolnienia się. Funkcjo-
nariusze zastosowali wobec nich
środki przymusu bezpośrednie-
go, które ostudziły ich zapał.

W trakcie przeszukania
mieszkania kryminalni znaleź-
li część przedmiotów pochodzą-
cych z kradzieży. Wśród nich
znajdowały się dwie pary mar-
kowych butów, aparat fotogra-
ficzny, czarna czapka, dwa śru-
bokręty, tablet i smartfon.

Starszy z podejrzanych przy-
znał się do pięciu włamań do
mieszkania oraz kradzieży sa-
mochodu, który uruchomił przy
użyciu kluczyków skradzionych
z mieszkania przy ul. Wiolino-
wej. O innych przestępstwach
niekoniecznie pamiętał, chociaż
policjanci posiadali dowody na
to, że razem z bratem oraz 15-
letnim wspólnikiem brali udział
w siedmiu. Młodszy z braci nie
był zbytnio rozmowny. Obaj tra-
fili do policyjnego aresztu.

W tym samym czasie poli-
cjanci z tego samego wydziału
odwiedzili 15-latka podejrza-
nego o współudział w przestęp-
stwie. Kryminalni poinformo-
wali obecną przy zatrzymaniu

matkę nieletniego o co jest po-
dejrzewany. W trakcie przeszu-
kania mieszkania znaleźli spor-
towe buty o kształcie podeszwy
pasującej do śladów zabezpie-
czonych na miejscu przestęp-
stwa oraz trzy smartfony i ręka-
wiczki z tkaniny. Chłopak przy-
znał się do włamań i kradzieży
samochodu. Trafił do policyj-
nej izby dziecka.

W trakcie dalszych czynności
funkcjonariusze ustalili, że lap-
top zabrany z jednego z miesz-
kań został podarowany koleżan-
ce nieletniego. Po wizycie u niej
15-latka potwierdziła, że dosta-

ła przenośny komputer od swo-
jego kolegi i wiedziała, że jest
on kradziony. Nastolatka zosta-
ła zatrzymana i podzieliła los
swojego rówieśnika.

Dwaj dorośli mężczyźni usły-
szeli zarzuty kradzieży z wła-
maniem, za co grożą im kary
do 10 lat więzienia. Wobec nich
zastosowane zostały policyjne
dozory. 15-latek i jego koleżan-
ka zostali przesłuchani jako nie-
letni sprawcy czynu karalnego.
O ich losie zdecyduje sąd ro-
dzinny i nieletnich.

Pijany pędził przez 
miasto prawie 150 km/h
Policjanci ze stołecznej dro-

gówki pełniący służbę na tere-
nie Mokotowa zatrzymali 42-
letniego obywatela Gruzji kie-
rującego pojazdem w stanie
nietrzeźwości. Mężczyzna, ma-
jący ponad półtora promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu, przejechał skrzyżowanie
na czerwonym świetle. Ponad-
to pędził samochodem przez
miasto, kilkakrotnie przekra-
czając dozwoloną prędkość.

Kilka minut po godzinie
22:00 policjanci zauważyli kie-
rującego audi, który podczas
zjeżdżania ze skrzyżowania zi-
gnorował czerwone światło
emitowane przez sygnalizator.
Widać było, że mężczyzna je-
chał z dużą prędkością. Funk-
cjonariusze postanowili zatrzy-
mać go do kontroli drogowej.
Kierowca pędził Mostem Sie-
kierkowskim, kilkukrotnie prze-
kraczając dozwoloną prędkość.
Rejestrator w policyjnym radio-
wozie wskazywał, że jechał on
prawie 150 km/h. Kiedy zwol-
nił przed skrzyżowaniem Alei
Becka z Aleją Polski Walczącej
na Mokotowie, policjanci za-
trzymali go do kontroli.

W trakcie czynności wyczuli
od niego woń alkoholu. Bada-
nie alkomatem wykazało, że
miał on ponad półtora promila
alkoholu w organizmie. 42-la-
tek został zatrzymany i prze-
wieziony do policyjnego aresz-
tu. Mężczyzna już stracił pra-
wo jazdy. Teraz odpowie za kie-
rowanie pojazdem w stanie nie-
trzeźwości, za co grozi mu kara
do 2 lat więzienia. Ponadto po-
niesie odpowiedzialność za
przekroczenie dozwolonej
prędkości o 66 km/h i przeje-
chanie skrzyżowania na czer-
wonym świetle. P O L

Kronika Stróżów Prawa

Dla wDla w szyszy sstkichtkich
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