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Czy ruch Trzaskowskiego ma szanse powodzenia?

Spóźniony 
Start, 
perSpektywy 
mgliSte
Nowy ruch Wspólna Polska, powołany przez 
prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, 
ma być nie alternatywą, ale uzupełnieniem 
dla dotychczasowej oferty liberalnej 
opozycji. Pewien trójpodział wśród liderów 
– Borys Budka zabiega o elektorat twardy, 
Cezary Tomczyk o konsolidację polityczną, 
a Rafał Trzaskowski o poszerzanie elektoratu, 
wydaje się jak najbardziej logiczny. Problemem 
dla formacji mogą być jednak spory i brak pomysłów 
programowych po stronie opozycyjnej, problemy 
w stolicy, które obciążają Rafała Trzaskowskiego, 
a także mocne opóźnienie samego startu 
– część potencjału z lipca, może być już stracona. 
Czas pokaże, czy bezpowrotnie. 
>> str. 3

warszawski

PołoWiCzNy loCkdoWN Na TeReNie kRaju
Cała Polska CzeRWoNą sTRefą
W lokalu gastronomicznym jedzenie tylko z dostawą, 
bądź na wynos. zamknięte siłownie, pływalnie, gastronomia. 
Praca zdalna dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. 
zakaz przemieszczania się dla osób poniżej 16. roku życia 
bez opieki osób starszych. od soboty, 24 października, 
cała Polska objęta została czerwoną strefą. a w samej 
strefie zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia. 
>> str. 12

WojNa PoNad Podziałami 
>> str. 2

kToś WsTRząsNął Polskim słoikiem 
>> str. 5
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Niedawno rozmawiałem 
z panią niewierzącą w pan-
demię. Opowiedziałem jej 
historie kolejnych ludzi, 

którzy zapadli na COVID-19. „To nie-
prawda”. „Spisek”. „Bzdury”. „Ta 
aktorka to przecież w antypolskich 
filmach grała, teraz mówi, że prze-
szła COVID-a, bo za to jej płacą”. 
W końcu doszedłem do argumentów 
mocnych. Już nie ludzi „znanych”, 
ale moich znajomych. Opowiedzia-
łem historię kolegi, który przeszedł 
ciężko COVID-a, ledwo przeżył, bę-
dzie niepełnosprawny do końca ży-
cia. „Współczuję ci, Przemek. Widzę, 
jakich ludzi masz wokół siebie. To 
nie jest prawdziwy kolega, skoro tak 
cię oszukuje. A ty jak kretyn, dajesz 
się nabierać” – podsumowała. Minął 

dzień, czy dwa i rozmawiałem z „ko-
ronahisterykiem”. Ten z kolei oburzał 
się na mnie, że nie domagam się 
powszechnego lockdownu, że oba-
wiam się o polskie firmy i chorych 
na inne choroby. „Że paru Januszów 
zamknie biznesy, to nic. Ważne, żeby 
zaufać obostrzeniom” – powiedział 
mój rozmówca. Niestety, tu żaden 
cytat nie jest zmyślony. Ostatni czas 
ujawnił wręcz morze głupoty, agresji 
i pospolitego chamstwa. Jedynym 
rozwiązaniem, jest robić swoje. Jak 
napisaliśmy niedawno – Nowy Tele-
graf Warszawski jest medium koro-
nasymetrycznym – to znaczy dystan-
sujemy się zarówno od tych, którzy 
wpadli w koronapanikę, jak też tych, 
co dostają szału na hasło maseczki 
i bredzą, że żadnego wirusa nie ma, 

albo, że to zwykły katarek. W ten 
sposób obrażają inteligencję, ale też 
tych, którzy na chorobę zachorowali, 
zmarli, a także ich rodziny. Należy 
zachować spokój, nie panikować, 
ale zachować też zdrowy rozsądek. 
Z tym jak widać jest coraz większy 
problem. Dla mnie jest oczywiste, że 
kolejny lockdown jest tragedią, więc 
zamiast jego wprowadzania powinno 
się przede wszystkim dbać o środki 
ostrożności. Z równym obrzydzeniem 
podchodzę do tych, którzy wzywają 
do zamknięcia gospodarki „bo co 
tam biznesy”, jak i do tych, którzy 
wzywają do nieuważania, nienosze-
nia masek i nietrzymania dystansu. 
To trochę tak, jakby zderzyć  jednej 
strony gościa, który chce zakazać 
jazdy autem, albo wprowadzić ogra-

niczenie do 10 kilometrów na godzi-
nę „bo przecież wypadki chodzą po 
ludziach”, z gościem, który mówi, że 
co tam wypadki, należy wychlać litr 
wódki, wsiąść za kierownicę, poje-
chać pod prąd, bez pasów, 200 na 
godzinę. Obie postawy są idiotyczne 
i z obydwiema należy walczyć. Na-
wet, gdy jak my ostatnio, obrywamy 
z obu stron!

***
Za tydzień, z uwagi na święto 
Wszystkich Świętych nasza gazeta 
się nie ukaże, za to za dwa tygodnie 
będzie nr podwójny. W związku z tra-
giczną sytuacją epidemiczną apelu-
jemy o rozłożenie w czasie wizyt na 
cmentarzach – unikajmy tłumów, 
o groby bliskich zadbajmy w inne 
dni, niż listopadowe święta!
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Prezydent Warszawy Rafał 
Trzaskowski ma oczywi-
ście spore ambicje w poli-
tyce ogólnopolskiej i nowo-

utworzony ruch tylko to potwierdza. 
Natomiast z racji sprawowanego 
urzędu prezydent musi prowadzić 
działania dwutorowe – na niwie 
ogólnopolskiej i samorządowej, 
w Warszawie. I nie da się ukryć, że 
sprawa awarii Czajki jest dla prezy-
denta stolicy wciąż dużym kłopotem 
wizerunkowym, który w dodatku 
kłopotem jeszcze przez długi czas 
będzie. Z kolei sukcesem Rafała 
Trzaskowskiego jest to, że akurat 
samorząd warszawski nie najgo-
rzej przygotował się do drugiej fali 
pandemii koronawirusa. Utworzenie 
tych punktów testów przy przychod-
niach będzie czymś, na czym wła-
dze stolicy mogą zyskać wizerunko-
wo. Szczególnie, że akurat wszelkie 
sprawy związane z epidemią Polacy 
kojarzą raczej z rządem, konferen-
cjami ministrów zdrowia Łukasza 
Szumowskiego a potem Adama 
Niedzielskiego, czy premiera Ma-
teusza Morawieckiego. Więc siłą 
rzeczy za wszystkie porażki odpo-
wiedzialnością będą obarczać rząd. 
Samorząd nie straci, a jakimiś dzia-
łaniami może zyskać. 

(spisał Maks)

Jedyną szansą Trzaskow-
skiego jest to, że Wspólna 
Polska w rzeczywistości 
nie będzie bezpartyjnym 
ruchem obywatelskim, ale 
organizacją polityczną, 
która pójdzie tak napraw-
dę na kurs kolizyjny z PO. 
Faktycznie w Platformie 
Obywatelskiej co rusz wy-
padają jakieś trupy z sza-
fy, więc jeśli za dwa lata 
Trzaskowski ogłosiłby, że 
ten jego ruch jest czymś 
co ma zastąpić PO, wtedy 
tak – miałby szanse powo-
dzenia. Ale tylko pod tym 
jednym warunkiem – uwa-
ża prof. Antoni Dudek. 

Dość pechowo zaczyna 
się historia ruchu Rafa-
ła Trzaskowskiego. Naj-
pierw awaria Czajki, po-
tem wzrost zachorowań 
na COVID-19…
Prof. Antoni Dudek: Akurat 
jeśli chodzi o COVID-19 to 
była to szansa dla Trza-
skowskiego na to, żeby 

powiedzieć, że rezygnuje 
z tworzenia własnego ru-
chu, że w związku z pan-
demią trzeba się zająć 
innymi sprawami, właśnie 
walką z pandemią.  W ten 
sposób wybrnąłby z twarzą 
z całej sytuacji.
 
Od dawna krytycznie od-
nosił się Pan do ruchu 
Rafała Trzaskowskiego. 
W weekend w wywiadzie 
dla „DoRzeczy.pl” powie-
dział Pan, że inicjatywa 
pn. Wspólna Polska nie 
ma większego sensu, że 
zdecydowanie lepiej Trza-
skowski zrobiłby, skupia-
jąc się na Platformie Oby-
watelskiej. Dlaczego?
Jestem bardzo sceptyczny 
do tego ruchu, uważam, że 
po prostu nie ma żadnych 
mitycznych wyborców, któ-
rzy tylko czekają by po-
przeć prezydenta stolicy. 
Ale też Rafał Trzaskowski 
wciąż cieszy się popu-
larnością jako prezydent 

stolicy, a także ma naj-
większy potencjał na to, by 
być liderem całej opozycji. 
Dlatego powinien się sku-
pić na Warszawie i Platfor-
mie, nie marnować czas 
na nowy ruch. No, chyba, 
że faktyczny cel „Wspólnej 
Polski” ma być inny niż de-
klarowany.

To znaczy?
To znaczy, że w rzeczywisto-
ści nie będzie to bezpartyjny 
ruch obywatelski, ale orga-
nizacja polityczna, która pój-
dzie tak naprawdę na kurs 
kolizyjny z PO. Faktycznie 
w Platformie Obywatelskiej 
co rusz wypadają jakieś tru-
py z szafy, więc jeśli za dwa 
lata Trzaskowski ogłosiłby, 
że ten jego ruch jest czymś 
co ma zastąpić PO, wtedy 
tak – miałby szanse powo-
dzenia. Ale tylko pod tym 
jednym warunkiem. Żeby 
było jasne uprzedzę kolejne 
pytanie – absolutnie w sce-
nariusz ten nie wierzę.

sprawa Czajki 
wciąż problemem

kurs kolizyjny z Po 
jedyną szansą ruchu 
Trzaskowskiego

Dr Andrzej 
Anusz, 
w PRL działacz 
anty komunisty
cznego 
Niezależnego 
Zrzeszenia 
Studentów, dziś 
politolog, Instytut 
Piłsudskiego

Prof. Antoni  
Dudek, 
historyk i politolog, 
Uniwersytet 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 
w Warszawie
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Nowy ruch Wspólna Polska, powołany przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, ma być nie alternatywą, ale uzupełnieniem dla dotych-
czasowej oferty liberalnej opozycji. Pewien trójpodział wśród liderów  – Borys Budka zabiega o elektorat twardy, Cezary Tomczyk o konsolidację 
polityczną, a Rafał Trzaskowski o poszerzanie elektoratu, wydaje się jak najbardziej logiczny.  Problemem dla formacji mogą być jednak spory 
i brak pomysłów programowych po stronie opozycyjnej, problemy w stolicy, które obciążają Rafała Trzaskowskiego, a także mocne opóźnienie 
samego startu – część potencjału z lipca, może być już stracona. Czas pokaże, czy bezpowrotnie.

Przemysław Harczuk

W  sobotę,  17  paź-
dziernika  na-
stąpił  bardzo 
długo  wycze-

kiwany  start  ruchu  Rafała 
Trzaskowskiego.  Inaugura-
cja  odbyła  się w  dużej mie-
rze  zdalnie  –  dziennikarze 
mogli korzystać jedynie z te-
lebimów,  nie  było  wielkiej 
fety.  To  zrozumiałe  –  trwa 
jeden z najgorszych momen-
tów od czasu początku pan-
demii koronawirusa. Istotne 
jednak jest to, że ostatecznie 
ruch  powstał.  Nosi  nazwę 
nie „Nowa Solidarność”, jak 
zapowiadano,  ale  „Wspól-
na  Polska”.  „Nowa  Solidar-
ność” też jednak będzie. Tak 
nazywać  ma  się  powołany 
przy okazji związek zawodo-
wy,  który ma  zająć  się mię-
dzy innymi wsparciem ludzi 
samozatrudnionych.
Kluczowe  jest  jednak  py-

tanie,  czy  ruch  Trzaskow-
skiego ma szansę na zamie-
szanie na  scenie  politycznej 
i jaka ma być jego rola. Sam 

Trzaskowski  zapewnia,  że 
nie  będzie  to  alternatywa, 
ani  konkurencja  dla  PO. 
Wiele wskazuje na to, że po 
stronie  liberalnej  wytworzy 
się  następujący  podział  – 
o  trzon,  czyli  aparat  partyj-
ny dbać ma  lider Platformy 
Obywatelskiej, Borys Budka. 
Rolą  Cezarego  Tomczyka, 
przewodniczącego  klubu 
parlamentarnego  Koalicji 
Obywatelskiej  ma  być  dba-
łość o front polityczny, Sejm, 
utrzymanie  twardszego 
elektoratu. A rolą Trzaskow-
skiego  ma  być  po  pierwsze 
– jakaś forma porozumienia 
i  wchłonięcia  ruchu  Szy-
mona Hołowni,  a po drugie 
–  poszerzenie  elektoratu 
o  wyborców,  którzy  w  dru-
giej  turze  poparli  Rafała 
Trzaskowskiego.  Pierwszy 
cel wydaje się prostszy. Szy-
mon  Hołownia  i  jego  ruch 
powstaje,  ale  długi  czas  do 
wyborów  w  2023  roku  nie 
służy tego typu inicjatywom. 
Wydaje  się,  że  prędzej  czy 
później  organizacja  Hołow-
ni  Polska  2050  będzie  mu-

siała  stać  się komponentem 
szerokiej  koalicji  liberalnej. 
Drugi cel jest znacznie trud-
niejszy.  Rafał  Trzaskowski 
ma owszem kilka atutów:
Pierwszy – doskonały wy-

nik w wyborach  prezydenc-
kich,  nieznaczna  przegrana 
w  wyborach  z  Andrzejem 
Dudą,  ale  ogromny  poten-
cjał  w  postaci  drugiej  tury 
wyborów
Drugi  –  jako  prezydent 

miasta  stołecznego  cieszy 
się w nim popularnością, co 
więcej, przekłada się na po-
pularność  w  innych  dużych 
miastach
Trzeci  –  przy  słabości 

konkurencji  po  liberalnej 
stronie, właśnie Rafał  Trza-
skowski wydaje się głównym 
kandydatem  do  roli  lidera 
całej opozycji
Czwarty  –  rząd  zaczyna 

przegrywać  walkę  z  pande-
mią  COVID-19.  Trzaskow-
ski  jako  prezydent  stolicy 
może punktować złe decyzje 
rządzących,  a  jednocześnie 
wprowadzając  jakieś  roz-
wiązania  pokazywać  się  po-

zytywnie na  tle władzy  cen-
tralnej  (przykładem  punkty 
pobrań  w  przychodniach 
osiedlowych – strzał w dzie-
siątkę ze strony władz)
To  atuty.  Jest  też  kilka 

powodów, dla których Trza-
skowskiemu  może  się  nie 
udać:
Pierwszy  –  od  wyborów 

minęły  już  trzy  miesiące, 
a  czas  ten  został  w  dużej 
mierze  przez  Trzaskowskie-
go  zmarnowany.  Najpierw 
prezydent  stolicy  opóźnił 
start  na  po  wakacjach,  po-
tem była awaria Czajki i ko-
lejne  dwa  przesunięcia.  Za-
pał  sympatyków  wyraźnie 
osłabł
Drugi  –  potężne  kłopoty 

stolicy.  Awaria  Czajki  jest 
tylko wierzchołkiem góry lo-
dowej. W serwisie NTW nie 
raz  krytycznie  odnosiliśmy 
się  do  polityki  miejskich 
władz.  Owszem,  najwięcej 
krytykowanych  przez  nas 
działań  miało  swój  począ-
tek  za  rządów Gronkiewicz-
-Waltz, ale Trzaskowski jest 
kontynuatorem tej polityki

Trzeci  –  słabość  liberal-
nej  konkurencji  może  być 
atutem  w  walce  o  pozycję 
lidera opozycji, ale też może 
spowodować  osłabienie 
całej  opozycji,  bądź  poja-
wienie  się  alternatywy  nie-
liberalnej,  zupełnie  nowej. 
Trzaskowski  jest  wciąż  wi-
ceprzewodniczącym PO. To 
obciążenie.  Wątpliwe  jest 
też,  czy  nowy  ruch  nie  bę-
dzie efemerydą, która – po-
dobnie jak Komitet Obrony 
Demokracji  –  będzie  jedy-
nie  sensacją  jednego  poli-
tycznego sezonu
Czwarty  –  choć  niektóre 

działania  ratusza w  sprawie 
COVID  mogą  się  podobać, 
a  z  walki  z  pandemią  rozli-
czany  jest  głównie  rząd,  to 
jednak niektóre szpitale tak-
że  podlegają miastu.  Potęż-
ny wzrost  zakażeń,  zgonów, 
wyrwanie  się  sytuacji  spod 
kontroli może sprawić, że fa-
talnie przez Polaków będzie 
oceniany i rząd, i samorząd. 
A  wtedy  atrakcyjność  pre-
zydenta  stolicy  jako  lidera 
gwałtownie spadnie.

ANALIZA ►  Czy RuCh 
TRZASKOWSKIEGO 
mA SZANSE pOWOdZENIA?

fot. Adrian Tync/W
ikipedia

sPóźNioNy 
sTaRT, 
PeRsPekTyWy 
mglisTe
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Rektor i prorektorzy uniwersytetu Warszawskiego, Ko-
mendant Stołeczny Policji, siostry zakonne ze stołecznych 
klasztorów – koronawirus SARS-CO-V2 nie wybiera. I ata-
kuje coraz więcej ludzi znanych także z przestrzeni publicz-
nej. Miniony tydzień był jednym z najcięższych od początku 
pandemii. 

W  szpitalu  z  koro-
nawirusem  prze-
bywa  Komendant 
Stołeczny  Policji, 

nadinspektor  Paweł  Dobro-
dziej.  Zakażony  jest  też  Wło-
dzimierz  Pietroń,  zastępca 
komendanta  ds.  logistyki,  ale 
komendanci nie mieli ze sobą 
kontaktu,  źródła  zakażenia 
były  inne. W poniedziałek,  19 
października    rektor  Uniwer-
sytetu Warszawskiego,  Alojzy 
Z.  Nowak  oficjalnie  ogłosił, 
że  ma  koronawirusa:    „Czuję 
się  w  obowiązku,  żeby  Was 
powiadomić. Z własnej inicja-
tywy  wykonałem  test,  który 
potwierdził  u  mnie  obecność 
#COVID19.  Czuję  się  dobrze. 
Wszystkim  życzę  zdrowia. 
Chrońcie siebie i innych” – na-

pisał profesor Alojzy Z. Nowak 
na  Twitterze.  Profesor  praco-
wał  zdalnie.  Następnego  dnia 
uczelnia  poinformowała,  że 
zakażeni są też dwaj prorekto-
rzy. „W wyniku testu RT-PCR 
przeprowadzonego  z  własnej 
inicjatywy u prorektorów UW, 
prof.  Sambora  Gruczy  i  prof. 
Zygmunta Lalaka potwierdzo-
no  zakażenie  koronawirusem, 
a u prof. Ewy Krogulec i prof. 
Sławomira Żółtka  testy wyka-
zały wynik negatywny” – czy-
tamy w oświadczeniu uczelni. 
„Prorektorzy  przebywali  od 
piątku  na  dobrowolnej  kwa-
rantannie.  Prorektor  Sambor 
Grucza  i  prorektor  Zygmunt 
Lalak  czują  się  dobrze  i  pra-
cują  zdalnie” – poinformował 
uniwersytet.  Zakażony  wi-
rusem  jest  też  Paweł  Rabiej, 

w i c e p r e z y -
dent stolicy. W wakacje 
zakażenie  przeszedł  Tomasz 
Kucharski,  burmistrz  Pragi 
Południe. Na wirusa zachoro-
wały  siostry  zakonne  ze  sto-
łecznych klasztorów – z powo-
du  wirusa  zamknięte  są  dwa 
żeńskie  klasztory  –  Klasztor 
Sióstr  Karmelitanek  Bosych 
na warszawskiej Woli  i klasz-
tor  Sióstr  Franciszkanek  Słu-
żebniczek  Krzyża  na  Starym 
Mieście.  W  stolicy  obowią-
zuje  dyspensa  dla  wiernych 
na  udział  w  niedzielnej  mszy 
świętej.  „Zgodnie  z  ujednoli-
coną na poziomie Episkopatu 
Polski formułą, udzielam dys-
pensy  od  obowiązku  uczest-
nictwa we Mszy św. w niedzie-
le i święta nakazane, na terenie 
Archidiecezji  Warszawskiej. 
Przypominam  wiernym, 
że  skorzystanie  z  dyspensy 
oznacza,  iż  nieobecność  na 
Mszy  św.  nie  jest  grzechem. 
Wszystkich  wiernych  proszę 

o  modlitwę  o  ustanie  pande-
mii,  troskę  o  chorych  i  odpo-
wiedzialne  zachowywanie  ob-
ostrzeń sanitarnych” – napisał 
kard. Kazimierz Nycz, Arcybi-
skup Metropolita Warszawski. 
W  kościołach  w  strefie  czer-
wonej  (a  Warszawa  do  niej 
należy)  obowiązuje  zachowa-
nie 7  metrów na jedną osobę. 
Sytuacja  w  Warszawie  robi 
się  coraz  trudniejsza.  Stadion 
Narodowy  w  Warszawie  zo-
stał  przekształcony  w  szpital 
polowy  –  sale  konferencyjne 
obiektu  będą  przeznaczone 
na  sale  szpitalne  dla  chorych 
na  COVID-19.  Szefem  obiek-
tu  został  dr  n.  med.  Artur 
Zaczyński,  wicedyrektor  szpi-
tala  MSWiA  przy  Wołoskiej. 
Na  szpital  covidowy  ma  być 
przeznaczony w całości Szpital 
Czerniakowski  przy ulicy  Stę-
pińskiej.   (ZA)

szpital na stadio-
nie Narodowym
Wzrost zakażeń na korona-
wirusa sprawia, że w stolicy 
zaczyna brakować już szpital-
nych łóżek. Jak się okazuje 
powstawać będą szpitale polo-
we, które mają przyjąć chorych 
z COVID-19. Odpowiedzialnym 
za ich powstanie został mini-
ster, szef kancelarii Premiera 
Michał Dworczyk. Pierwszy po-
lowy szpital powstaje na Sta-
dionie Narodowym. Podlega on 
szpitalowi MSWiA. Szefem pla-
cówki został dr n. med. Artur 
Zaczyński.  (maks)

ZACZyNA BRAkOWAć 
ŁóŻek

Cała dzielnica 
w płatnej strefie?
Jesienią 2021 roku cała Ochota 
może się znaleźć w granicach 
strefy płatnego parkowania 
niestrzeżonego (SSPN). kon-
sultacje społeczne rozpoczną 
się w najbliższy poniedziałek, 
26 października i potrwają do 
15 listopada. Mieszkańcy będą 
mogli zapoznać się z koncepcją 
zmian organizacji ruchu i parko-
wania na ulicach Ochoty, a także 
wynikami pomiarów zapełnienia 
miejsc postojowych i ich rotacji.

(Warszawski Serwis Prasowy)

kONSUlTACJe JUŻ OD 
PONIeDZIAŁkU

Wszystkie autobu-
sy i tramwaje na 
trasach
Od soboty, 17 października, 
Warszawa jest w czerwonej stre-
fie, a od poniedziałku,19 paź-
dziernika, na ulice w godzinach 
szczytu w dni powszednie wyjeż-
dżają wszystkie autobusy i tram-
waje, a metro kursuje z maksy-
malną możliwą częstotliwością. 
„Robimy wszystko, aby podróż 
Warszawskim Transportem Pu-
blicznym była bezpieczna. W ko-
munikacji obowiązuje dystans 
i szczególne środki ostrożno-
ści.19 października był pierw-
szym dniem powszednim obo-
wiązywania nowych obostrzeń. 
Na trasy skierowano – 1560 
autobusów (więcej o ok. 40-50 
autobusów w porannym szczy-
cie niż zwykle), 425 tramwajów 
(więcej o 8 tramwajów), 20 po-
ciągów SkM, 54 pociągi metra” 
– informował urząd miasta. 
(Warszawski Serwis Prasowy) 

kOMUNIkACJA 
W PANDeMII

KomeNdaNt 
i rektor zarażeni

Wirus nie wybiera
fot. Adrian G

rycuk/W
Ikipedia
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Covidowy podział 
przebiega ponad 

podziałami 
politycznymi, ale 
też wprowadza 

pęknięcie tak wielkie, 
że być może jako 

społeczeństwo 
i naród już się nie 
pozbieramy. Na 
ulicach dochodzi 

już do rękoczynów. 
A może być jeszcze 

gorzej. Słoikiem 
ktoś trzęsie. Miejmy 

tego świadomość 
i zachowajmy spokój!

kToś WsTRząsNął 
Polskim słoikiem

TO NIE NASZA WOjNA

z morza wielu coraz bardziej idiotycznych memów i wpisów internetowych rzadko, bo rzadko, ale można czasem wyłowić całkiem sensowne. Jednym 
z nich był ten o mrówkach: „Gdy w słoiku są mrówki czarne i czerwone, żyją w spokoju obok siebie. Wystarczy jedynie słoikiem wstrząsnąć, a zaczną 
walczyć na śmierć i życie. Ciekawe, kto polskim słoikiem wstrząsnął?” – brzmiał wpis. I faktycznie – kto na wzajemnej nienawiści zyskuje można dyskuto-
wać. Ale fakt, że sprawa pandemii ujawniła w Polakach pęknięcie większe, niż wszelkie spory światopoglądowe, różnice ekonomiczne, historyczne kłótnie 
o PRL i Solidarność, awantury o sądownictwo i batalie o katastrofę smoleńską, jest bezsporny. Covidowy podział przebiega ponad podziałami politycz-
nymi, ale też wprowadza pęknięcie tak wielkie, że być może jako społeczeństwo i naród już się nie pozbieramy.  Na ulicach dochodzi już do rękoczynów. 
A może być jeszcze gorzej. Słoikiem ktoś trzęsie. Miejmy tego świadomość i zachowajmy spokój!  

Przemysław Harczuk

żeby  było  jasne,  choć 
po  obu    stronach  ko-
ronawirusowej  wojny 
dominują  niestety  fa-

natycy i kretyni, są tam też ar-
gumenty, których dostrzec nie 
sposób.  Prawdą  jest,  że  wirus 
jest groźny, że skoro nie chce-
my lockdownu powinniśmy za-
dbać o  środki bezpieczeństwa. 
Ale  też  koronapanika  może 
prowadzić  do  fatalnych  skut-
ków,  nie  tylko  gospodarczych. 
Tym bardziej jednak w sprawie 
covida  powinniśmy  zachować 
spokój i prowadzić dyskusję na 
argumenty. Nie inwektywy. 
Jeśli  chodzi  o  argumenty 

koronasceptyków,  zazwyczaj  
jest  to  wrzask  o  „odbierają-
cych  wolność  maseczkach” 
i  inne  debilizmy,  we  wrzasku 
tym  giną  trzy  realne  proble-
my, które należałoby podnieść.  

Pierwszy  –  tragedia  gospo-
darcza wynikająca z kolejnego 
lockdownu. Nie jest prawdą, że 
„przez  rok będziemy biedniej-
si, ale uratujemy życie”, a taki 
argument  niedawno  się  poja-
wił. Przez rok (a może dłużej) 
potrwa  zapaść.  Ale  dramaty 
ludzi,  którzy  stracą  pracę,  zo-
staną  bez  środków  do  życia, 
wpadną w depresję a niektórzy 
popełnią  samobójstwa,  będą 
rzutować  na  znacznie  dłuższy 
okres. To realne zagrożenie. 
Problem drugi – totalna za-

paść ochrony zdrowia,  śmierć 
pacjentów  innych    chorób, 
niż COVID – o ile po kryzysie 
ekonomicznym może nastąpić 
(może,  nie  znaczy,  że  musi)  
szybkie  odbicie,  tak  dramat 
w służbie zdrowia jest już fak-
tem.  Poprzez  skupienie  się 
na walce  z  epidemią,  zaczyna 
brakować  pomocy  dla  innych 
pacjentów – neurologicznych, 
kardiologicznych.  Utrudniony 

dostęp  do  usług  medycznych 
i brak badań profilaktycznych 
sprawia, że za rok, dwa, wzro-
śnie śmiertelność na przykład 
na  nowotwory.  Nie  jest  przy-
padkiem,  że  jeśli  wśród  ko-
ronasceptyków  pojawiają  się 
lekarze, często są to przeraże-
ni  sytuacją  onkolodzy.  A  nie 
mniej  przerażeni  zakaźnicy 
i  epidemiolodzy domagają  się 
większych obostrzeń. 
Problem  trzeci  –  kto  wie, 

czy  nie  największy.  To  swego 
rodzaju  pierwiastek  paniki, 
zaszczepiany  w  naszym  spo-
łeczeństwie. Przerażeni  ludzie 
tracą  skłonność  do  podejmo-
wania  jakiegokolwiek  ryzyka. 
Tymczasem  to  ryzykanci  bu-
dowali  potęgę  Stanów  Zjed-
noczonych  i  Australii.  To  gen 
ryzykanctwa  u  tak  wyśmie-
wanych  Januszów  i  Grażyn 
dał  fundament pod polski ka-
pitalizm.  Po  prostu  –  prości 
najczęściej  ludzie  wyszli  na 

przełomie lat 80. i 90.  na uli-
ce  i  zaczęli  handlować,  wzięli 
sprawy w  swoje  ręce,  założyli 
biznesy.  Powszechna  panika 
doprowadzić  może  do  całko-
witej zmiany  postaw społecz-
nych. Ale  też,  żeby było  jasne 
–  są  bardzo  niebezpieczne 
postawy  także  wśród  korona-
sceptyków. Po pierwsze – zwy-
czajnie  kłamią.  Gdy  posłucha 
się w sieci steku bzdur, wyga-
dywanych  przez  popularnych 
publicystów, blogerów, youtu-
berów, to trudno przejść obok 
nich obojętnie. Wirus istnieje, 
naprawdę  zabija,  ale  ludzie 
ci  zdają  się  być  opornymi  na 
wszelkie  argumenty.  Nawet 
gdy  ktoś  zachoruje,  to  argu-
ment antycovidowców  jest  je-
den – to lewak (bądź pisowiec, 
jeśli  mamy  do  czynienia  z  li-
beralno-lewicowym  antyco-
vidowcem).  A  jeśli  zachoruje 
nasz znajomy, to… niechybnie 
nas okłamuje. 

fot. Pixabay
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W ubiegły weekend 17 października odbyła się   w War-
szawie  kilkakrotnie  przekładana  inauguracja  ruchu 
Rafała Trzaskowskiego. Miał on wystartować 5 wrze-
śnia, z uwagi na awarię oczyszczalni Czajka przełożo-

no start formacji na 10 października, a ostatecznie na 17 paździer-
nika. Ruch nazywa się Wspólna Polska, nie Nowa Solidarność, jak 
zapowiadano wcześniej. Ma być organizacją polityczną skierowa-
ną do  tych obywateli,  którzy  chcą  się  angażować  społecznie,  ale 
nie  chcą wstępować  do  żadnej  partii.  Inauguracja  ruchu  odbyła 
się w reżimie sanitarnym, dziennikarze mogli ją śledzić tylko na 
telebimach. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jego ruch będzie 
ofertą skierowaną do ludzi, którzy chcą działać społecznie, ale nie 
zamierzają włączać się w działania stricte partyjne. 

(NTW)

fot. Pixabay

Ruch Trzaskowskiego 
w końcu powstał

Andrzej Zarębski

tak,  wiem,  że  wiele 
obostrzeń  związa-
nych  z  COVID-19 
może  się  nie  podo-

bać.  Wszystkie  są  uciążli-
we,  a  niektóre  (noszenie 
masek  na  wolnych  prze-
strzeniach,  nie  w  tłumie) 
całkiem  bezsensowne. 
Jednocześnie  jednak  wi-
rus  istnieje,  ostrożność 
warto  zachować,  lepsze 
są  mimo  wszystko  ma-
seczki  i  trzymanie  zale-
ceń,  niż  lockdown  (choć 
lockdown też  jest de  facto 
wprowadzany). O różnych 
absurdach związanych ob-
ostrzeniami pisaliśmy wie-
lokrotnie  i  piszemy  regu-
larnie w Nowym Telegrafie 
Warszawskim  i na stronie 
www.ntw.waw.pl  Jednak 
ja nie o tym. A o zwyczaj-
nym chamstwie, które przy 
okazji covidowej wojny się 
nam objawia. Sam masecz-
kę noszę, ale rozumiem, że 
komuś może się nie podo-
bać przepis o jej noszeniu. 
Rozumiem, że ktoś uważa, 

że  jest  bezprawny  (co  po-
noć jest prawdą bo władza 
dała ciała i nie wprowadzi-
ła  stosownej  ustawy,  ale 
rozporządzenie) ale… o ile 
na  ulicy  taki  argument 
ma sens, tak w przypadku 
autobusu,  czy  kościoła,  to 
sprawa jest bardziej złożo-
na. W pojazdach komuni-
kacji musimy mieć  bilety, 
nie możemy wsiadać z pi-
wem, z lodami etc. Są limi-
ty  przewożenia  rowerów, 
wózków. Na mszy św. tak-
że  gospodarzem  jest  ka-
płan. Nic nie usprawiedli-
wia ani wrzasków na mszy, 
ani  ataku  fizycznego  na 
motorniczą!  I  jeszcze  jed-
no  –  przeciwko  masecz-
kom opowiada się też wie-
lu prawicowców. I mają do 
tego prawo. Jednak krzyki 
na mszy sprawiają, że dają 
argumenty  dla  skrajnych 
lewicowców,  którzy  także 
czasem  na  mszach  lubią 
pokrzyczeć.  Spór  o  pan-
demię  można  toczyć  jed-
nak  w  bardziej  cywilizo-
wany  sposób,  niż  wrzaski 
w świątyniach i bicie ludzi.

Totalne 
schamienie

do bardzo przykrego in-
cydentu doszło w nie-
dzielę,  18  paździer-
nika  w  kościele  pw. 

Narodzenia  Najświętszej  Ma-
ryi Panny przy al. Solidarności. 
Podczas  sumy  mężczyzna  ob-
rażał księdza, który zwrócił mu 
uwagę na brak maseczki. Kilka 
dni  wcześniej  w  metrze  męż-
czyźni  pobili  motorniczą.  Też 
za zwrócenie uwagi w sprawie 

maseczek.  W kościele pw. Na-
rodzenia  NMP  o  13.30  odby-
wała się suma. W pewnym mo-
mencie – tuż przed czytaniem 
Ewangelii  –  celebrujący mszę 
ksiądz  zwrócił  się  do  jednego 
z  wiernych  z  prośbą,  by  ten 
założył  maseczkę,  wymaganą 
przez  obowiązujące  od  soboty 
obostrzenia.  „Nie  założę!  To 
żydowskie wymysły!” odkrzyk-
nął mężczyzna. Wtedy  kapłan 

poprosił  go  o  opuszczenie 
świątyni.  „Żydowski  pleban!” 
odkrzyknął  mężczyzna.  Świą-
tynię  opuścił.  Kilka  dni  wcze-
śniej  do  groźnego  incydentu 
doszło w tramwaju linii 25. Na 
przystanku dw. Centralny mo-
tornicza zwróciła uwagę trzem 
pasażerom,  że  są  bez  masek. 
Wtedy  została  zaatakowana 
i pobita. Sprawca został już za-
trzymany.   (Za)

fot. Pixabay

KOmENTARZ ► AGReSjA 
oKołocovIDoWA, cZyLI…

maseczki 
niezgody

Oparcie się 
o samorządowców 
oraz zawalczenie 

o wyborców 
niezdecydowanych, 

nie będących 
sympatykami Prawa 

i Sprawiedliwości, 
ale niekoniecznie 

wspierających 
Koalicję 

Obywatelską – to 
główne cele stojące 

przed nowym 
ruchem prezydenta 

stolicy.

ŚRÓDMIEŚCIE ► ATAK W TRAmWAjU I W KoścIeLe

pOLITYKA ► PRZeTASoWANIA Po STRoNIe oPoZycjI I W KoścIeLe
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  BEMOWO ► ZmIANy NA WRocłAWSKIej

o  drogę  dla  rowerów  wzbo-
gaci  się  ulica  Wrocławska 
na Bemowie, na odcinku od 
Widawskiej  do  Powstańców 

Śląskich. Zarząd Dróg Miejskich pod-
pisał  umowę  z  wykonawcą,  którego 
zadaniem  będzie  też  remont  około 
150-metrowego fragmentu chodnika.
Zostanie także nasadzona nowa zie-

leń, w tym drzewa. Droga dla rowerów 
powstanie  między  jezdnią  a  chodni-

kiem  po  północno-wschodniej  stro-
nie  ulicy  Wrocławskiej  na  odcinku 
od  ulicy Widawskiej  do  Powstańców 
Śląskich.  Przy  przejściu  dla  pieszych 
przy ulicy Blatona drogowcy utworzą 
przejazd  rowerowy  oraz  krótki  łącz-
nik  do  ul.  Markiewicza.  „W  ramach 
osobnej  inwestycji  na  skrzyżowaniu 
Wrocławskiej  z  Powstańców Śląskich 
utworzymy  dwa  przejazdy  rowero-
we.  Nieco  zmienimy  tam  cykl  pracy 

sygnalizacji  świetl-
nej,  aby  uwzględniał 
nowe rozwiązania dla 
rowerzystów.  Dzię-
ki  temu  nowa  trasa 
połączy  się  z  istnie-
jącym  odcinkiem 
wzdłuż ulicy Żołnie-
rzy  Wyklętych  oraz 
istniejącym  i  planowanym  na  ulicy 
Powstańców  Śląskich”  –  zapowiada 

Zarząd Dróg Miejskich.
(Warszawski Serwis Prasowy)

zdjęcia: Pixabay

umowa na drogę rowerową

Policjanci  patro-
lujący  ulice  na 
Ursynowie  moc-
no  się  zdziwili, 

gdy przechodzień na uli-
cy  zaczął  na  ich  widok… 
tańczyć.  Po  chwilowym 
zaskoczeniu  funkcjo-
nariusze  szybko  doszli 
do  wniosku,  że  taniec 
mężczyzny  nie  jest  spo-
wodowany  zachwytem 
wywołanym 
w i d o k i em 
policji.  Jak 
się  okaza-
ło  mężczy-
zna  tańcząc 
chciał…  od-
wrócić  od 
siebie  uwa-
gę.  Wywo-
łał  skutek 
o dw r o t n y 
od zamierzonego. 
Kilka dni temu dzielni-

cowi  przeprowadzający 
obchód  ulicy  Belgradz-
kiej  na  Ursynowie  za-
uważyli mężczyznę, który 
na  ich  widok  znienacka 
zaczął…  tańczyć.  Męż-
czyzna,  jak  sam  potem 
przyznał,    chciał  w  ten 
sposób…  uniknąć  legi-
tymowania,  ale  reakcja 
była  najgłupsza  z  moż-
liwych,  bo  zwrócił  na 
siebie  jeszcze  większą 
uwagę  –  informuje  Ko-

menda  Stołeczna  Policji. 
Mundurowi  postanowili 
sprawdzić, czym była po-
dyktowana  niecodzien-
na  reakcja  na  ich widok. 
Okazało,  że  38-latek  po-
siadał przy sobie pudełko. 
W pudełk tym znajdowa-
ła się marihuana. Co wię-
cej,  zatrzymany  posiadał 
też  wagę  elektroniczną. 
Jakby  tego  było mało  po 

sprawdzeniu 
danych  oka-
zało  się,  że 
był  poszuki-
wany  listem 
gończym  do 
odbycia  kary 
dwóch  lat 
więzienia  za 
udział w  zor-
g a n i z o w a -
nej  grupie 

przestępczej,  oszustwo 
i  podawanie  się  za  funk-
cjonariusza  publicznego 
w  celach  przestępczych. 
Funkcjonariusze  zabez-
pieczyli  narkotyki,  ich 
posiadacza  natomiast 
przewieźli  do  policyjne-
go  aresztu  –  podaje  po-
licja.  Mężczyzna  został 
przewieziony  do  zakładu 
karnego,  gdzie  spędzi 
najbliższe  2  lata.  A  za 
narkotyki  grożą  mu  ko-
lejne 3 lata więzienia.

(źródło: Policja)

zobaczył 
policjantów i… 
zaczął tańczyć

Był wieczór. Mężczyzna 
wracał  sobie  spokoj-
nie  z pracy, na chwi-
lę  wszedł  do  sklepu. 

Gdy wyszedł został napadnięty 
przez  41-letnią  kobietę,  która 
dusiła  go,  szarpała,  zabrała 
portfel  z  2  tysiącami  złotych 
i  dolarami.  Po  dwóch  tygo-
dniach policja  zatrzymała po-
dejrzaną. Za rozbój grozi kara 
do 12 lat więzienia.
Do  zdarzenia  doszło  pod 

koniec  września  tego  roku. 
Jak  relacjonuje  Komen-

da  Stołeczna  Policji,  gdy 
pokrzywdzony  wyszedł  ze 
sklepu,  został  poproszony 
o  papierosa  przez  młodego 
mężczyznę stojącego na chod-
niku. Kiedy odmówił nagle na 
plecy pokrzywdzonego wsko-
czyła kobieta. Zaczęła szarpać 
i dusić swoją ofiarę – relacjo-
nuje  policja.  Rozbójniczka 
wyjęła z kieszeni spodni męż-
czyzny portfel z 2000 złotych, 
500 dolarami amerykańskimi 
oraz  dokumentami  i  kartami 
płatniczymi,  po  czym  ucie-

kła.  Ustaleniem  danych  per-
sonalnych  sprawczyni  tego 
przestępstwa  i  jej  zatrzy-
maniem  zajęli  się  śródmiej-
scy  policjanci.  Ustalili,  kim 
jest  kobieta  i  gdzie  mieszka. 
41-latka  została  zatrzymana 
i usłyszała  zarzut  rozboju,  za 
co grozi jej teraz do 12 lat po-
zbawienia  wolności.  Sąd  na 
wniosek  śledczych podjął  już 
decyzję  o  jej  tymczasowym 
aresztowaniu  na  3  miesiące 
– podaje Policja.

(źródło: Policja.pl)

uRSyNÓW ► NIecoDZIeNNA INTeRWeNcjA

lata dodatkowo 
może spędzić 
mężczyzna, 
który tańczył 
na widok 
policjantów

3

ŚRÓDMIEŚCIE ► BRUTALNy RoZBój PoD SKLePem

WśCiekła 41-laTka 
zaCzĘła go dusiĆ!
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  COVID-19 ► TRAGeDIA W GARWoLINIe

to  niewyobrażalna  tragedia! 
Starszy  człowiek,  pracownik 
pogotowia  ratunkowego  nie 
żyje,  a  przed  śmiercią  przeżył 

prawdziwy  horror.  Był  wożony  od 
szpitala do szpitala, nie było dla niego 
miejsc.  Gdy  miejsce  się  znalazło,  na 
ratunek było zbyt późno… 
Starszy  mężczyzna,  wieloletni 

pracownik  pogotowia  ratunkowego 
w  Garwolinie  miał  stwierdzony  CO-

VID-19,  ale  chorował  w  domu.  Gdy 
źle się poczuł, był wożony karetką od 
szpityala  do  szpitala.  Niestety,  nie 
otrzymał  pomocy.    Gdy  już  trafił  do 
placówki,  na  ratunek  było  za  późno 
–  podaje  portak  e-garwolin.  Starszy 
mężczyzna był w wieku emerytalnym, 
ale  wciąż  pracował  w  pogotowiu  ra-
tunkowym,  jako  kierowca  karetki. 
Jak  poinformował  portal  e-garwolin.
pl  kilka  dni  temu  u mężczyzny  zdia-

gnozowano zakażenie 
COVID-19.  Skiero-
wano  go  na  kwaran-
tannę  domową.  Gdy 
stan  mężczyzny  się 
pogorszył,  pacjent 
próbował  dostać  się 
do szpitala. Placówki 
w  Warszawie  i  Sieldcach  odmówiły, 
z  braku  miejsc.  Gdy  mężczyzna  tra-
fił  w  końcu  do  szpitala  powiatowego 

w  Garwolinie,  na  ratunek 
było już za późno. Zmarł. 

(źródło: e-garwolin)

fot. Pixabay

fot. Policja

Nie było miejsca w szpitalu. zmaRł

15 mobilnych aparatów 
RTG  kupi 
s a m o -

rząd  województwa  ma-
zowieckiego  w  ramach 
projektu  unijnego  o  war-
tości  255  mln  zł.  Nowe, 
cyfrowe,  wyprodukowane 
w  tym  roku mobilne  apa-
raty RTG mają być dostar-
czone do 15 mazowieckich 
szpitali nie później niż do 
17 grudnia. 
„Jesteśmy 
na  takim 
etapie  epi-
demii,  że 
w  zasa-
dzie  każdy 
sprzęt  jest 
na  wagę 
złota.  Po-
t r z e b y 
s z p i t a l i 
są  ogromne.  Staramy  się, 
przede  wszystkim  przy 
wsparciu  środków  unij-
nych,  nieustannie  je  do-
posażać.  Monitorujemy 
sytuację i na bieżąco iden-
tyfikujemy  najpilniejsze 
potrzeby”  –    komentuje 
członek  zarządu  woje-
wództwa Elżbieta Lanc.
Z  kolei  Urząd  Woje-

wódzki  poinformował, 
że  zwiększa  liczbę  łóżek 
i  respiratorów.    „Woje-
woda  Mazowiecki  sukce-
sywnie  powiększa  bazę 
łóżek  dla  pacjentów  cho-

rych na Covid-19 zarówno 
w Warszawie  jak  i  na  ca-
łym  Mazowszu”  czytamy 
w  oświadczeniu  urzędu 
wojewódzkiego.  „Wyda-
wane  są  kolejne  decyzje 
nakładające  na  szpitale 
obowiązek  zapewnienia 
łóżek  dla  pacjentów  z  po-
twierdzonym  zakażeniem 
wirusem  SARS-CoV-2. 
(…)”  –  zapewniają  urzęd-
nicy.

Pracownicy 
Urzędu  Mia-
sta  Piaseczno 
zostaną  odde-
legowani,  aby 
wesprzeć  służ-
bę  sanitarną 
w czynnościach 
a dm in i s t r a -
cyjnych,  co 
przyspieszyć 
ma  procedury. 

„Praktycznie  codziennie 
notujemy w  Polsce  rekor-
dowe  statystyki  zakażeń. 
Także  w  gminie  Piasecz-
no  dynamicznie  przyrasta 
liczba  osób  z  pozytyw-
nym  wynikiem  testu  na 
 COVID-19,  a  liczba  osób 
na  kwarantannie  prze-
kracza  w  powiecie  tysiąc. 
Piaseczyński  Sanepid 
z powodów kadrowych ma 
problemy z liczbą zgłoszeń, 
co  skutkuje  opóźnieniami 
w  działaniu”  –  informują 
piaseczyńscy urzędnicy.

(Warszawski Serwis Prasowy)

zakup sprzętu, 
mobilizacja ludzi

Jak  informuje  Komenda 
Stołeczna Policji, miesz-
kańcy  gminy  Jakubów 
wezwali  funkcjonariu-

szy,  w  związku  z  zaginięciem 
30-letniego  mężczyzny.  Poli-
cjanci przybyli do domu zagi-
nionego. W kuchni rozmawiali 
z rodzicami mężczyzny. Nagle 
jeden z policjantów zauważył, 
że  z  budynku  obory  wydoby-
wa  się  gęsty  dym.  Gospodarz 
i  funkcjonariusze  wybiegli  na 
zewnątrz.  Jednocześnie    po-
wiadomili  oficera  dyżurne-

go  i  straż  pożarną,  po  czym 
wspólnie  z  gospodarzem  roz-
poczęli  ratowanie  żywego  in-
wentarza  –  podaje  Komenda 
Stoołeczna Policji. Jak wynika 
z  relacji,    jeden policjant  roz-
pinał  i  wyprowadzał  dobytek 
na zewnątrz obory, drugi cały 
czas  polewał  wodą  zarzewie 
ognia, aby w ten sposób ogra-
niczyć  jego  rozprzestrzenia-
nie. Ratunek dla bydła przybył 
w ostatniej chwili – do słownie 
sekundy  po  wyprowadzeniu 
20  sztuk  zwierząt  z  budynku 

cała obora była zajęta ogniem. 
Udało  się  uratować  wszystkie 
znajdujące się w oborze zwie-
rzęta.  Na  miejsce  przyjechała 
straż  pożarna,  która  ugasiła 
pożar.  Spalił  się  dach  obory 
i znajdująca w niej słoma. Jak 
podaje  Policja  30-latek,  któ-
rego  zaginięcie  zgłaszali  go-
spodarze  posesji  odnalazł  się 
–  dotarł  do  domu  sam.  Przy-
czyny  i  okoliczności  pożaru 
wyjaśni  policyjno  –  prokura-
torskie śledztwo.

(policja.pl)

pANdEmIA ► ReGIoN W WALce Z WIRUSem

szpitali ma 
zostać 
zaopatrzonych 
w nowy sprzęt 
do zarządu 
województwa

15POWIAT MIŃSK MAzOWIECKI ► DRAmATycZNA AKcjA GAśNIcZA

szukali zagiNioNego, 
gasili oboRĘ 
z bydłem W śRodku
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  FILm ► WojcIecH PSZoNIAK 1946 – 2020

Nie  żyje  Wojciech  Pszoniak. 
Doskonały polski aktor, nie-
zapomniany Moryc z „Ziemi 
Obiecanej”,  Robespierre-

’a  w  „Dantonie”  oraz  tyrułowej  roli 
w  „Korczaku”  (wszystkie  trzy  obrazy 
Andrzeja  Wajdy)  odszedł  w  ponie-
działek,  19  października  w  wieku  78 
lat. 
Wojciech Pszoniak to bez wątpienia 

jeden  z  najlepszych  polskich  akto-

rów filmowych  i  teatralnych. W 1990 
roku    został  uznany  (przez  Gustawa 
Holoubka,  Tadeusza  Łomnickiego 
i  Zbigniewa Zapasiewicza)    za  jedne-
go z trzech największych polskich ak-
torów  dramatycznych  po  1965  roku 
(oprócz  Pszoniaka wyróżnieni  zostali 
też Andrzej Seweryn i Piotr Fronczew-
ski). Wybitny aktor przyszedł na świat 
2  maja  1942  roku  we  Lwowie.  Po-
tem mieszkał  z  rodziną w Gliwicach. 

W  roku  1968  ukoń-
czył  PWST w Krako-
wie.  Grał  w  Teatrze 
Starym  w  Krakowie 
oraz  Teatrze  Naro-
dowym  i  Powszech-
nym  w  Warszawie. 
Oprócz  niezapo-
mnianych ról teatralnych w kilkudzie-
sięciu  filmach  polskich,  francuskich 
i  w  produkcjach międzynarodowych. 

Zmarł 19 października 2020 
roku po długiej i ciężkiej chorobie. 

(HK)

fot. W
ikipedia

fot. G
reeim

ages

odszedł jeden z najwybitniejszych

► 19.  Międzynarodowe 
Forum Filmów Krótkome-
trażowych  Cinemaforum 
odbędzie  się  online  „Te-
goroczna  edycja  Cinema-
forum odbędzie się online 
na  platformie  mojekino.
pl w dniach 4-8 listopada 
2020 r. Dostęp do filmów 
będzie wciąż darmowy, po 
uprzedniej  rejestracji  na 
wspomnianej  platformie 
i uzyskaniu  cyfrowej wej-
ś c i ó w k i . 
Ws z e l k i e 
wyda r z e -
nia  towa-
r z y s z ą -
ce  -  np. 
dyskus je , 
spotkania 
branżowe, 
czy  warsztaty  -  będzie 
można  obejrzeć  na  na-
szych kanałach interneto-
wych. Traktujemy  to  roz-
wiązanie  wyłącznie  jako 
tymczasową  „protezę”  na 
czas  pandemii,  ponieważ 
festiwal online na dłuższą 
metę mija się z celem, jest 
sprzeczny z fundamental-
ną ideą imprezy filmowej, 
jako  wydarzenia  bazują-
cego  przede  wszystkim 
na kontakcie międzyludz-

kim”  -  informują  organi-
zatorzy.

(Warszawski Serwis Prasowy)

► Muzeum  Narodowe 
w  Warszawie  uruchomiło 
nowy  serwis  internetowy, 
który  umożliwia  obejrze-
nie  muzealnych  zabytków 
bez  wychodzenia  z  domu. 
Nowe  Cyfrowe  MNW  po-
wstało w ramach projektu 

„Otwarte Naro-
dowe.  Digitali-
zacja i udostęp-
nianie  zbiorów 
MNW”,  zre-
a l i z owanego 
dzięki  dotacji 
Unii  Europej-
skiej.  „Kolekcja 

MNW liczy ponad 800 ty-
sięcy  obiektów.  Obecnie, 
ze względu na ograniczoną 
przestrzeń  ekspozycyjną 
oraz  konieczność  zapew-
nienia  dziełom  sztuki  od-
powiednich  warunków 
przechowywania,  prezen-
towana  jest  zaledwie  nie-
wielka  jej  część”  -  infor-
mują  muzealnicy.  Serwis 
znajduje  się  pod  adresem 
www.cyfrowe.mnw.art.pl

(Warszawski Serwis Prasowy) 

CiNemafoRum 
online

Sąd Najwyższy na posie-
dzeniu  niejawnym  nie 
uwzględnił  wniosku 
obrony  przedsiębior-

cy  Mirosława  Ciełuszeckiego 
o  wstrzymanie  wykonania 
wyroku  więzienia  ciążącego 
na  przedsiębiorcy.  2  grudnia 
odbędzie  się  rozprawa  ka-
sacyjna,  ostatni  akt  w  trwa-
jącym  od  18  lat  sądowym 
dramacie  byłego  szefa  firmy 
Farm Agro Planta. A w spra-
wie  ułaskawienia  przedsię-
biorcy  wciąż  nie  ruszyło  się 
nic…

Sprawa  swój  początek  ma 
25  kwietnia  2002  roku  gdy 
w  domu  przedsiębiorcy  poja-
wił  się  Urząd  Ochrony  Pań-
stwa.  Przedsiębiorca  trafił 
–  z  absurdalnego  zarzutu  do 
aresztu, był oskarżony o dzia-
łanie  na  szkodę  własnej  fir-
my,    w  której  miał  98  proc. 
udziałów.   W trakcie śledztwa 
opinię  wydawał  biegły,  który 
wprowadził  sąd  w  błąd.  Up-
prawnień  biegłego  był  pozba-
wiony.  Inny  biegły  wykazał 
się niekompetencją – w sądzie 
powiedział, że ELIXIR (rodzaj 

przelewu  bankowego)  koja-
rzy mu się z płynem. A trzecia 
biegła, już po cofnięciu sprawy 
do  ponownego  rozpatrzenia 
przyznała, że gdyby wydawała 
swoją opinię na potrzeby ryn-
kowe,  to  opinia  byłaby  inna. 
Ale  wydaje  do  procesu  kar-
nego,  to  jest  niekorzystna dla 
przedsiębiorcy.  Pomimo  ku-
riozalności zarzutów przedsię-
biorca został skazany na 3 lata 
więzienia. 2 grudnia odbędzie 
się  kasacja przed Sądem Naj-
wyższym. Więcej o sprawie na 
www.ntw.waw.pl    (hp)

KuLTuRA W SKRÓCIE

tysięcy 
obiektów 
liczy muzeum 
Narodowe 
w Warszawie

800

SąD BEzWzGLęDNy WOBEC PRzEDSIęBIORCy

Nie wstrzymał 
wykonania 
wyroku!

fot. Pixabay
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Nawet milion Polaków 
nie  wie,  że  choruje 
na  cukrzycę,  a  stan 
przedcukrzycowy 

ma  ponad  5  mln  osób.  Za-
tem w przyszłości możemy się 
spodziewać,  że  zachorowań 
będzie  coraz  więcej.  Nie  bez 
powodu  mówi  się,  że  cukrzy-
ca  jest  pierwszą  niezakaźną 
epidemią,  jaka  występuje  na 
świecie – podkreśla w rozmo-
wie  z  agencją  Newseria  Biz-
nes  Anna  Śliwińska,  prezes 
zarządu  głównego  Polskiego 
Stowarzyszenia  Diabetyków. 
Jak wynika z badania Nationa-
le-Nederlanden  „Cukrzyca  – 
niewidzialna  pandemia”,  2/3 
ankietowanych  uważa  cukrzy-
cę  za  poważną  chorobę  i  boi 
się na nią  zachorować. Co  10. 
potwierdza,  że  choruje  na  cu-
krzycę,  a  blisko  jedna  trzecia 
przyznaje, że z tą chorobą zma-
ga  się  członek  ich  najbliższej 
rodziny. Pomimo tego co trzeci 
badany  deklaruje,  że  w  ciągu 
ostatnich  trzech  lat  nie  skon-
trolował  poziomu  cukru  we 
krwi.  –  Jako  stowarzyszenie 
i  całe  środowisko  diabetolo-

giczne zabiegamy o to, aby ta-
kie badania były obowiązkowe, 
chociaż  rzeczywiście  świado-
mość  ludzi  jest  coraz  większa 
i coraz częściej są one wykony-
wane, chociażby w ramach me-
dycyny pracy. Nawet  jeżeli  le-
karz takich badań nie zaleci, to 
polecamy  wszystkim  osobom 
po  45.  roku  życia,  aby  popro-
siły lekarza o skierowanie albo 
sami  je  sfinansowali  –  zaleca 
prezes PSD. Przyczyną cukrzy-
cy typu II jest często niezdrowy 
tryb życia w połączeniu z pre-
dyspozycją  genetyczną.–  Jeśli 
choroba  występowała  w  naj-
bliższej  rodzinie  albo  podczas 
ciąży  w  przypadku  kobiet, 
można się obawiać zachorowa-
nia – uściśla Anna Śliwińska. – 
Jeżeli nie będziemy prowadzili  
zdrowego trybu życia, czyli nie 
będziemy  się  zdrowo  odży-
wiali,  nie  będziemy  aktywni 
fizycznie,  to  czeka  nas  bardzo 
często  nadwaga,  otyłość  i,  co 
za tym idzie, cukrzyca typu II. 
Dobrą  wiadomością  jest  to, 
że  Polacy  coraz więcej wiedzą 
na  temat  zdrowych  nawyków. 
Siedmiu  na  dziesięciu  uważa, 

że  ich  wdrożenie  w  życie  po-
może  uniknąć  zachorowania 
na takie choroby jak nowotwo-
ry,  cukrzyca  czy  zawał  serca. 
Dwie  trzecie  badanych  dekla-
ruje,  że  stosuje  na  co  dzień 
odpowiednią dietę. – Cukrzyca 
nieleczona  i  niezaopiekowana 
wywołuje  katastrofalne  powi-
kłania. W Polsce nadal mamy 
sporo takich przypadków, kie-
dy chorzy dowiadują się o tym, 
że  mają  cukrzycę,  przy  okazji 
zawału  serca  czy  udaru  mó-
zgu,  co  już  jest  powikłaniem 
niezdiagnozowanej  cukrzycy 
–  podkreśla  Anna  Śliwińska. 
Trzy  czwarte  uczestników  ba-
dania  wskazuje,  że  najwięk-
szym  problemem  w  leczeniu 
w Polsce jest dostęp do lekarzy 
specjalistów  oraz  do  innowa-
cyjnych  terapii  i  technologii. 
– W dobie koronawirusa pro-
blem związany z umówieniem 
wizyty  jeszcze  się  pogłębił, 
na  co  wskazuje  60  proc.  an-
kietowanych.  Dodatkowo  co 
drugi badany uważa, że koszty 
związane  z  leczeniem  cukrzy-
cy  są  bardzo wysokie  – mówi 
Joanna Walczuk. Co trzeci jest 

z  kolei  zdania,  że  najbardziej 
pomocne w przypadku zacho-
rowania  na  cukrzycę  byłoby 
dla  niego  wsparcie  finansowe 
na  zakup  leków  i  sprzętu dia-
gnostycznego.  Podobny  odse-
tek  respondentów  wskazuje 
na pomoc w umówieniu wizyty 
u  lekarza  specjalisty.  Jak  wi-
dać, Polacy mają świadomość, 
że leczenie cukrzycy często wy-
maga  dodatkowych  nakładów 
finansowych. Zgodnie  z  dany-
mi  Polskiego  Stowarzyszenia 
Diabetyków  blisko  80  proc. 
cukrzyków  potwierdza,  że  nie 
stać  ich  na  optymalną  i  no-
woczesną  terapię.  Na  rynku 
dostępne są już jednak rozwią-
zania, które mogą być realnym 
zabezpieczeniem  i  wsparciem 
w  przypadku  zachorowania 
na  tę  chorobę  oraz  w  trakcie 
walki z jej powikłaniami. Taka 
ochrona  dostępna  jest  w  ra-
mach  umowy  dodatkowej  do 
indywidualnego ubezpieczenia 
na życie oraz grupowego ubez-
pieczenia na życie.

(Newseria)
Cały tekst na stronie 

www.ntw.waw.pl 

Pandemia, 
która 
nie zaraża
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i niezaopiekowana 
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cukrzycy – podkreślają 
eksperci

fot. Pixabay
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sprawcy skandalu pozostaną bezkarni

Władza mordowała 
niewygodnych
Bestialski mord na księdzu 
Jerzym nie był jedyny. W la-
tach 1980-ych SB zamordo-
wało kilku kapłanów. Oprócz 
księdza Jerzego zamordowani 
zostali ksiądz Sylwester Zych, 
ksiądz Stefan Niedzielak, czy 
ksiądz Stanisław Suchowolec. 
Sprawców nigdy nie ukarano. 
W przypadku księdza Zycha 
usiłowano wmawiać upojenie 
alkoholem. Mordowano (lista 
osób do likwidacji była dłuższa) 
księży wyjątkowo niewygod-
nych dla władzy ludowej.  (az)

NIe TylkO BŁOgOSŁA-
WIONy kS. JeRZy

dalsze losy 
morderców
grzegorz Piotrowski, jeden 
z funkcjonariuszy skazanych 
za porwanie i zabicie księdza 
Jerzego Popiełuszki wyszedł 
z więzienia, zmienił nazwisko. 
Współpracował (nawet jeszcze 
będąc w więzieniu) z antykle-
rykalnym pismem Fakty i Mity 
(prowadzonym przez byłego 
księdza, potem posła Ruchu 
Palikota. A leszek Pękala (też 
zmienił nazwisko) był po wyj-
ściu z więzienia zatrudniony 
jako szef marketingu w jednej 
z… prawicowych gazet.  (az)

kOMUNA UPADŁA. 
NA CZTeRy ŁAPy

zbrodnia do końca 
(nie)osądzona
W sprawie o zabójstwo ks. 
Jerzego Popiełuszki skazano 
czterech funkcjonariuszy – ka-
pitana Służby Bezpieczeństwa 
grzegorza Piotrowskiego, 
leszka Pękalę i Waldemara 
Chmielewskiego (we trzech po-
rwali i zabili, bądź uczestniczyli 
w zabójstwie kapłana) oraz płk. 
Adama Pietruszkę, który był  
ich przełożonym i zbrodnię nad-
zorował. W latach 1990-ych są-
dzono też gen. Zenona Płatka 
i  gen.Władysława Ciastonia, 
oni jednak uniknęli odpowie-
dzialności. Media informowały 
też o innych wątkach w spra-
wie – o przekazaniu porwanego 
księdza Jerzego innej grupie 
funkcjonariuszy, najpewniej 
Wojskowej Służby Wewnętrz-
nej) oraz o wątku rosyjskim 
zbrodni. Te tropy nie zostały 
jednak wyjaśnione.  (hp)

WIele TROPóW 
W ŚleDZTWIe

Skandaliczna prowokacja

autorzy jednej z najbardziej ha-
niebnych akcji lat 1980-ych, 
wymierzonej w błogosławione-
go księdza Jerzego Popiełusz-

kę prowokacji na Chłodnej unikną kary. 
W styczniu 2020 roku  Sąd Apelacyjny 
w Warszawie utrzymał w mocy wyrok 
Sądu Okręgowego, który uznał, że spra-
wa się przedawniła. 

W 1983 roku, po zakończeniu przesłucha-
nia w prokuraturze, ksiądz Jerzy Popie-
łuszko, kapelan Solidarności został prze-
wieziony do kawalerki przy ulicy Chłodnej 
w Warszawie. W mieszkaniu księdza zarzą-
dzono rewizję (znaną później jako „prowo-
kacja na Chłodnej”). Przed domem czekali 
na księdza dziennikarze telewizyjni. Funk-
cjonariusze SB wkroczyli jako pierwsi, bez 

wahania otwierając różne skrytki. Ujawnio-
no między innymi granaty łzawiące, naboje 
do pistoletu maszynowego, różne materiały 
wybuchowe, farby drukarskie – podrzucone 
do mieszkania przez esbeków.  Zatrzyma-
nego zwolniono następnego, dzięki inter-
wencji arcybiskupa Bronisława Dąbrow-
skiego u ministra spraw wewnętrznych 
Czesława kiszczaka. (źródło: wł, Wikipedia)

On zło zwyciężać chciał 
dobrem. Oni bestialsko 
go zamordowali

ROCzNICA ŚMIERCI BłOGOSłAWIONEGO

Dane z sekcji zwłok bł. Ks. Jerzego: 
– wybite 3 zęby,
– połamanych 6 żeber,
– wyrwane 3 palce ręki,
– 61 ran 6 cm na całym ciele,
– połamany nos,
– wyrwane ucho,
– powyrywane włosy,
– przypalany,
– wyrwany język,
– duszony,
– zmiażdżone kolano,
– wyrwane paznokcie,
– siniaki od uderzenia pałką,
– utopiony

36. lat temu bestialsko zamordowany został bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko, legendarny kapłan Solidarności, błogosła-
wiony Kościoła katolickiego. Jego msze za Ojczyznę od-
prawiane w Stanie Wojennym w kościele św. Stanisława 
Kostki na Żoliborzu gromadziły tłumy wiernych, dawały 
nadzieję w mrocznych latach 1980-ych.

19 
października ksiądz Jerzy wziął udział w mszy 
w bydgoskim kościele  w parafii pw. Świętych 
Polskich  Braci  Męczenników  w  Bydgoszczy. 
Gdy wracał samochód z księdzem i kierowcą 

został porwany. Ksiądz został zamordowany. Przed śmiercią 
był  wielokrotnie  bity,  został  potwornie  okaleczony  (wybito 
mu oko, wyrwano język). Gdy zaginął, w parafii organizowano 

nocne czuwanie, a tysiące ludzi modliło się o powrót kapłana. 
Niestety,  30  października  ciało  księdza  zostało  wyłowione 
z  zalewu koło Włocławka. Pogrzeb był wielką demonstracją 
patriotyczną  i  religijną.  Za  zabicie  księdza  skazani  zostali 
czterej funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa – pułkownik 
Adam Pietruszka (miał nadzorować akcję), kapitan Grzegorz 
Piotrowski (kierował porwaniem, uczestniczył w zabójstwie), 
Leszek Pękala, Waldemar Chmielewski. Były  też  inne  tropy 
wskazujące na udział innych grup w porwaniu i zabiciu księ-
dza  (WSW,  ślad  rosyjski).  Ksiądz  Jerzy  Popiełuszko  został 
pochowany  przy  kościele  św.  Stanisława  Kostki,  a  w  2010 
roku ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego. Jego 
liturgiczne wspomnienie przypada 19 października.  

(ŁCz)

fot. W
ikipedia
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odszedł dariusz 
gnatowski

W wieku 59 lat zmarł w krako-
wie Dariusz gnatowski – po-
pularny aktor teatralny, filmo-
wy i kabaretowy, znany m. in. 
z roli Arnolda Boczka w popu-
larnym serialu „Świat Według 
kiepskich”. Aktor we wtorek 
trafił do szpitala, z objawami 
zapalenia płuc i ciężkiej nie-
wydolności oddechowej. Nie 
zdążono mu zrobić testu na 
SARS-CO-V2, gnatowski zmarł. 
Pośmiertnie wykonany test po-
twierdził, że przyczyną śmierci 
był COVID-19.  (ZA)

ŚMIeRTelNy WIRUS 
ZABIŁ AkTORA

Tk przeciw  
aborcji
W czwartek Trybunał kon-
stytucyjny orzekł, że aborcja 
dokonana z uwagi na trwałe 
i nieodwracalne uszkodzenie 
płodu ludzkiego jest niezgodna 
z konstytucją Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Decyzja wywołała 
protesty lewicy i Strajku ko-
biet, demonstracje na ulicach 
Warszawy i innych polskich 
miast. O sprawie szerzej pisze-
my w serwisie www.ntw.waw.
pl, a także napiszemy więcej 
w następnym numerze Nowego 
Telegrafu Warszawskiego. (ZA)

PRZeRWANIe CIąŻy 
WBReW kONSTyTUCJI

Solidarnościowy KorpuS wSparcia Seniorów

Rząd zalecił osobom starszym, które 
ukończyły 70. lat pozostanie w do-
mach i ograniczanie przemieszczania, 
z wyjątkiem czynności zawodowych, 
zaspokajania niezbędnych potrzeb 
związanych z bieżącymi sprawami ży-
cia codziennego czy też udziału we 
mszy świętej lub obrzędach religijnych. 
Powstaje program Solidarnościowy 
korpus Wsparcia Seniorów, dzięki 

któremu pomoc seniorom w okresie 
pandemii koronawirusa i działania po-
dejmowane w tym zakresie przez rząd, 
samorządy, ośrodki pomocy społecz-
nej i wolontariuszy mają przebiegać 
sprawniej, a osoby starsze uzyskają 
niezbędną pomoc w trudnym czasie. 
koordynatorem programu jest Mini-
sterstwo Rodziny i Polityki Społecz-
nej. W ramach korpusu uruchomiona 

została specjalna, bezpłatna infolinia 
przeznaczona dla seniorów (22 505 
11 11). Za jej pośrednictwem osoby 
starsze będą mogły poprosić o po-
moc w czynnościach, które wymagają 
wyjścia z domu, a które utrudnione są 
przez pandemię. eksperci przypomi-
nają, że utrzymywanie dystansu spo-
łecznego min. 1,5 m, częste mycie 
rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie 

ust i nosa to podstawowe czynności, 
które pozwalają ograniczyć ryzyko za-
każenia koronawirusem. Warto też czę-
sto wietrzyć pomieszczenia, w których 
przebywamy, szczególnie w miejscach 
pracy czy placówkach oświatowych. 
Skuteczna walka z koronawirusem jest 
możliwa dzięki przestrzeganiu podsta-
wowych zasad postępowania. Rozsze-
rzamy zasadę DDMA na DDMA+W, czy-
li: Dystans, Dezynfekcja, Maseczka, 
Aplikacja STOP COVID – ProtegO Safe, 
Wietrzenie.  (mat. Pras. www.gov.pl)

Cała Polska 
czerwoną 
strefą

W  lokalu  gastrono-
micznym jedzenie 
tylko  z  dostawą, 
bądź  na  wynos. 

Zamknięte  siłownie, 
pływalnie,  gastro-
nomia. Praca zdalna 
dla uczniów klas 4-8 
szkół podstawowych. 
Zakaz  przemieszcza-
nia się dla osób poni-
żej  16.  roku  życia  bez 
opieki  osób  starszych. 
Od  soboty,  24  paź-
dziernika,  cała  Polska 
objęta została czerwoną 
strefą. A w samej strefie 
zostały  wprowadzone 
dodatkowe obostrzenia. 
Oprócz  zmian  do-

tychczas  obowiązujących 
w strefie czerwonej są wprowa-
dzone zmiany dodatkowe. Są to: 
objęcie  nauczaniem  zdal-

nym klas 4-8 szkół podstawo-
wych 

od  poniedziałku  do  piątku 
w godzinach 8:00-16:00 obo-
wiązek  przemieszczania  się 
dzieci do 16. 

roku 
życia pod opieką rodzica lub 

opiekuna.  Zasada  ta  nie  obo-
wiązuje:  kiedy  dziecko  idzie 
do szkoły lub wraca z niej do 
domu, a także w weekendy.
zawieszenie działania sana-

toriów z możliwo-
ścią  dokończenia 
już    rozpoczętych 
turnusów;
zawieszenie  stacjonarnej 

działalności  lokali  gastrono-
micznych  i  restauracji  przy 
dopuszczeniu  prowadzenia 
działalności w zakresie dowo-
zu lub na wynos;
max. 5 osób spoza wspólne-
go  gospodarstwa  domo-

wego  podczas  imprez, 
spotkań i zebrań w przestrzeni 
publicznej  (z  wyjątkiem  spo-
tkań  służbowych).  Dotyczy  to 
także zgromadzeń w rozumie-
niu ustawy o zgromadzeniach 
publicznych.  W  całej  Polsce 
obowiązują  wcześniej  usta-
lone  limity  i  ograniczenia  dla 

strefy czerwonej, w tym m. 
in.  w  zakresie  wy-
darzeń  wydarzenie 
religijnych  odby-
wających  się  w  ko-
ściele,  istnieje  obo-
wiązek  zakrywania 
ust i nosa, z wyłącze-
niem osób  sprawują-
cych  kult.  W  uroczy-
stościach  religijnych 
limit 1 osoba na 7 m2. 
(mat. Pras. www.gov.pl )

a jednak skuteczna
kawałek płótna stał się ostatnio główną kością niezgody w pol-skich domach. Ale badania nie zostawiają złudzeń – maski choć nie w 100 proc. zapewniają ochronę.

Higiena popłaca

Skuteczną formą ochrony jest też 

dezynfekowanie rąk i zachowanie 

odpowiedniego dystansu. Higiena 

popłaca – to hasło zyskuje w tym 

czasie na znaczeniu.

unikaj zaduchu!
Zdrowe odżywianie się, ruch na świeżym powietrzu i częste wie-trzenie pomieszczeń, w których przebywamy to kolejny sposób ochrony przed koronawirusem.

POłOWICzNy LOCKDOWN NA TERENIE KRAJu

Najstarsi najbardziej zagrożeni

fot. W
ikipedia

zdjęcia: Pixabay


