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Ursynów wspiera protest!
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Ruszyły prace mające na celu połączenie
parków Jana Pawła II, Romana
Kozłowskiego oraz Olkówka.
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Prezes jednak nie spłynął...

W

maju 1926 roku tak
dziwnie się porobiło, że w
Warszawie Polak zaczął
strzelać do Polaka, premier Wincenty Witos podał się do dymisji, a
prezydent Stanisław Wojciechowski złożył urząd. W walkach ulicznych, jakie stoczyli jedni polscy żołnierze z innymi polskimi żołnierzami, zginęło w sumie 379 osób.
Taka była cena słynnego zamachu
majowego, którego inspiratorem
okazał się uchodzący skądinąd za
zbawcę narodu Józef Piłsudski.
Dzisiaj niektórzy twierdzą, że – nie
w skali miesiąca wprawdzie, ale
paru lat – znowu dokonano w Polsce zamachu na legalne instytucje
państwowe, co w końcu wzbudziło społeczny opór. Na ulice mniejszych i większych miejscowości w
całym kraju wyległa młodzież,
głównie płci żeńskiej, no i zaczynają się rodzić obawy, czy w następstwie mających podtekst polityczny starć – akurat w warunkach pandemii covidowej – znowu
nie poleje się krew.
abski strajk, spowodowany
nieakceptowanym społecznie wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego w kwestiach
aborcyjnych, zaskoczył nie tylko
siły porządkowe, lecz również obecnych wielkorządców Polski, którzy
– widząc niepewność policji – posłali jej na pomoc żandarmerię
wojskową. Na dodatek zaś nieofi-
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cjalny Naczelnik Państwa w randze
wicepremiera wezwał do obrony
kościołów, w których zdeterminowne młódki jęły demonstrować niechęć do zaglądających im między
nogi księży. Na reakcję dzisiejszych
krzyżowców nie trzeba było długo
czekać...
makowity opis działań Straży Narodowej dał nam tygodnik „Sieci”.
„Gdy grupa obrońców Kościoła
(św. Krzyża w Warszawie –
przyp. red.) podjęła modlitwę –
tłum oszalał. Gdy w furiackim
ataku protestujący wyrywali kabel nagłośnienia podającego modlitwę, trzeba było reagować, zastawiać agresywnym ludziom dostęp do świątyni, sprzętu, modlących się ludzi. Na nagraniach z
wydarzenia widzimy skowyt i
krzyki protestujących proaborcjonistów. Tak na nich działa odmawianie różańca”.
eporter „Sieci” odsłania kulisy owego Bractwa Różańcowego, zwącego się między
innymi Bractwem Przedmurza:
„Za nami świetnie zorganizowane zaplecze – herbata, słodkie bułki roznoszone przez panie, postawni mężczyźni obstawiają schody
po obu stronach wejścia do świątyni”. Jak na ironię, druga strona
konfliktu określa owych „postawnych mężczyzn” terminem „bycze
karki”. W cytowanym reportażu
autor nie ukrywa, że chodzi po prostu o kibiców („fanów Legii”), na co
dzień wszakże znanych społeczeństwu jako kochający rozróby i
ustawki kibole. Jeden z nich – na
zdjęciu opublikowanym w mediach
społecznościowych – prezentuje nie
tylko bogaty tatuaż górnych części
ciała, lecz również napis na białej
koszulce: „Bóg, honor, ojczyzna”.
Takich to mamy współcześnie
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popędziły kota naczelnikowi Jarosławowi Kaczyńskiemu czarnymi
parasolkami. Obecnie zasypały jego kompanię lawiną wulgaryzmów, z których najtrafniejszy zapewne brzmi: „Kot może zostać,
reszta – wypie.......ać”. Cierpliwość
młodych dam wreszcie się wyczerpała i można przypuszczać, że nie
ustąpią pola. A trudno sobie wyobrazić, że policja – na spółkę z
żandarmerią – zechce bić się na
ulicy z kobietami, bo głupio byłoby
stróżom porządku zasłużyć na
miano damskich bokserów.
skali babskich (i nie tylko
babskach) protestów przekonuje długa lista miejscowości, w których dziewczyny postawiły się władzy kościelnej i państwowej. Obok największych metropolii – Warszawy,Wrocławia,
Krakowa, Poznania, Łodzi, Gdańska – od protestującej płci pięknej
zaroiły się m.in. ulice: Kluczborka,
Kraśnika, Iławy, Piotrkowa Trybunalskiego, Nysy, Ostrzeszowa, Rybnika, Lipna, Otwocka, Lubaczowa,
Parczewa, Gołdapi, Leska, Przasnysza, Łomży, Wołomina... Zaprotestował również – akurat nie tylko
siłami młodzieżowymi – niezastąpiony w obronie swobód obywatelskich Ursynów z burmistrzem Robertem Kempą na czele.
sytuacji, gdy przedmiotem publicznej dyskusji
pozostają wyższe kwestie
moralne, w najważniejszym dziś w
Polsce miejscu na warszawskiej ulicy Mickiewicza pojawił się całkiem
prozaiczny problem – pęknięcie wodociągu. Woda nagle wypełniła
jezdnię. Na wiele osób padł blady
strach. Okazało się jednak, że prezes Polski bynajmniej nie spłynął.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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obrońców Krzyża, rycerzy, odbywających coroczne pielgrzymki pod
Jasną Górę i niosących w wielu wypadkach wulgarne transparenty,
tak teraz krytykowane, gdy zaczęły z nimi występować zdesperowane dziewczyny, które nie mogą już
zdzierżyć pospólnych działań opresyjnych Kościoła i państwa.
onflikt dwu sił społecznych
nie słabnie i widać, że
sprawdza się stare porzekadło: gdzie diabeł nie może, tam
babę pośle, bowiem – wbrew szumnym zapowiedziom – grupa trzymająca władzę nie odważyła się
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na opublikowanie 2. listopada
owego wyroku, wydanego przez
kwestionowany od strony legalnej
Trybunał. Prezydent Andrzej Duda
wystąpił tymczasem z kompromisową propozycją złagodzenia ograniczeń aborcyjnych, co jednak znalazło u adresatów, a zwłaszcza adresatek – mizerny odzew. Na prezydencką inicjatywę najmocniej zareagował niezawodny w takich sytuacjach bezdzietny ojciec Tadeusz
Rydzyk, który uważa się chyba za
kogoś ważniejszego od głowy państwa. Poprzez swoje media – Radio
Maryja i Telewizję Trwam – ten lu-

biący głosić Złą Nowinę redemptorysta zarzuca Dudzie lawirowanie
wokół trybunałowego wyroku. Prezydencki projekt ma – wedle tych
mediów – dopuszczać „zabijanie
dzieci nienarodzonych”. W podobnym guście wypowiedział się przewodniczący Episkopatu Polski –
arcybiskup Stanisław Gądecki, którego zdaniem, Duda proponuje po
prostu nową formę eutanazji...
ak widać, społeczny dialog
przybiera teraz zgoła nieoczekiwaną formę i raczej nie budzi nadziei na rychłe porozumienie
stron. Kilka lat temu dziewczyny
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Schody do metra Stokłosy już z barierką!
Mieszkańcy Ursynowa mogą cieszyć się z efektów inwestycji, na którą czekali
od dłuższego czasu. Nareszcie wyremontowano
schody przy wyjściu ze stacji metra Stokłosy w kierunku ul. Bacewiczówny.
Odnowiono też stopnie

obok, między tą ulicą a al.
Komisji Edukacji Narodowej. Na ten fragment narzekało wielu mieszkańców, zwłaszcza seniorzy.
Remont był oczekiwany przez
mieszkańców od dawna. Powód
tkwił w pogarszającym się z roku na rok stanie schodów prowa-

dzących do stacji metra. Nierówne i popękane płyty powodowały dyskomfort i obniżały bezpieczeństwo tym, którzy z nich korzystali. Dziś po starych stopniach nie ma już śladu.
Prace remontowe rozpoczęto
w połowie września. Schody wymieniono w ciągu niespełna

trzech tygodni. Ostatnim akcentem remontu został montaż nowych poręczy. Wyremontowane schody są teraz mniej strome, wyposażono je w pasy
ostrzegawcze i prowadzące.
Dzięki temu stały się bardziej dostępne dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Przy okazji dokonano remontu pochylni. Prace wiązały się z
wymianą zniszczonych płyt
chodnikowych. Dzięki temu
znacznie lepszy dojazd zyskali
niepełnosprawni poruszający się
na wózku, prowadzący wózki
dziecięce i rowerzyści. Pozostało jedynie zainstalować przy wejściu do metra pięć stojaków rowerowych, co stanie się w ciągu
najbliższych dni.
W ramach remontu odnowiono także znajdujące się po sąsiedzku schody łączące ul. Bacewiczówny z al. Komisji Edukacji Narodowej. Też były w bardzo złym stanie – nierówne i w
wielu miejscach wyszczerbione.
Podobnie jak w przypadku tych
prowadzących w kierunku metra, w miejsce starych płyt położono nowe i zamontowano nową poręcz.
z d m . w a w. p l
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Budżet Obywatelski łączy parki

Rozpoczęły się prace związane z realizacją projektu
z Budżetu Obywatelskiego
na 2020 r. “Łączymy parki: Park Jana Pawła II Olkówek - Park Romana

Kozłowskiego”. To już kolejna odsłona projektu,
który w tym roku poparło
1908 mieszkańców.
Zadanie jest realizowane w
ekspresowym tempie i zakończy

się już 20 listopada. W tym czasie m. in. zostaną posadzone
krzewy i drzewa, urządzona łąka kwietna, zbudowane schody
terenowe, odbędzie się także rewitalizacja trawnika.

Tak jak Budżet Obywatelski łączy mieszkańców, tak i wyłoniony w ramach głosowania do realizacji projekt połączy parki. Tym
razem efektem prac zleconych
przez Urząd Dzielnicy Ursynów
będzie poprawa estetyki tych terenów oraz lepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni – mówi burmistrz Robert Kempa.
Zakres zaplanowanych prac:
wykonanie na skarpie (w miejscu przedeptu) schodów terenowych wraz z pochylnią; budowa obiektów małej architektury: ławek z oparciem (2 szt.)
wraz z nawierzchnią z kostki
brukowej w ich obrębie oraz stojaków rowerowych (5 szt.) wraz
z nawierzchnią z geokraty; wykonanie ścieżki żwirowej w
miejscu przedeptu; ustawienie
hoteli dla owadów (3 szt.); rekultywacja trawnika (ok. 5000
m2); posadzenie żywopłotu
(136 szt. krzewów); wykonanie
rabaty z krzewów ozdobnych
(425 szt. krzewów); posadzenie drzew iglastych (15 szt.);
urządzenie łąki kwietnej (ok.
200 m2); usunięcie i utylizacja
6 szt. płyt monowskich; montaż
progu zwalniającego na ciągu
pieszo-jezdnym.

W trosce o mieszkańców
Z powodu pandemii COVID-19 funkcjonują ograniczenia
w dostępie do budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów. Aby
zapewnić większy komfort mieszkańcom w sezonie jesienno-zimowym wprowadzono kolejne udogodnienia.
Od 2 listopada mieszkańców umówionych na wizytę w urzędzie urzędnicy zapraszają od strony parkingu (a nie jak wcześniej
wejściem od al. KEN). To wejście jest zadaszone. W chłodniejsze dni
przed wejściem uruchomione zostaną promienniki ciepła.
- Jeszcze kilka tygodni temu liczyliśmy, że z początkiem listopada będziemy mogli zdjąć część ograniczeń, w tym konieczność
wcześniejszego umawiania wizyty w urzędzie. Niestety, sytuacja epidemiologiczna nie tylko nie poprawiła się, ale uległa znaczącemu
pogorszeniu. Wprowadzamy rozwiązania, które przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych choć trochę zwiększą komfort
osób załatwiających sprawy w urzędzie. Udostępniamy mieszkańcom znajdujące się pod dachem wejście od strony parkingu. Zaopatrzyliśmy urząd w promienniki ciepła, aby przy niższych temperaturach ogrzać oczekujących – mówi zastępca burmistrza dzielnicy
Ursynów, Jakub Berent.

Progi zwalniające na ul. Roentgena

Pierwsze spowalniacze pojawiły się od strony ul.
rtm. W. Pileckiego. Na odcinku od skrzyżowania z
tą ulicą do ronda WOŚP
zostaną zainstalowane w
pięciu lokalizacjach na
jezdni wschodniej i w czterech na jezdni zachodniej.
Znacznie poprawi to bezpieczeństwo na ul. Roentgena.
Ul. Roentgena ma dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu. Na
blisko kilometrowym odcinku,
od ronda do skrzyżowania z sygnalizacją, w poprzek wyznaczonych jest sześć przejść dla pieszych. Ułatwiają dojście do rozległego kompleksu medycznego, w skład którego wchodzi
m.in. ursynowski szpital onkologiczny.
Decyzję o zmianach poprawiających bezpieczeństwo podjęto na podstawie przeprowadzonego na Ursynowie audytu
przejść dla pieszych. Wykazał,
że wszystkie nieosygnalizowane zebry w tym rejonie są potencjalnie niebezpieczne.
Po zatwierdzeniu projektu
organizacji ruchu i uzgodnieniach z Zarządem Transportu
Miejskiego (Roentgena to ważna trasa autobusowa) odnośnie
konstrukcji progów, wystartowano z ich montażem. Pierwsze pojawiły się od strony ul.
rtm. W. Pileckiego. Prace zwią-

zane z ich instalacją będą posuwały się w kierunku ronda Z.
Religi – powinny potrwać do
końca tygodnia.
Progi
zwalniające
na
wschodniej jezdni ul. Roentgena będą zamontowane w rejonie przejść dla pieszych w pięciu lokalizacjach – między rondem WOŚP a skrzyżowaniem
z ul. Pustułeczki, między ulicami Pustułeczki a Makolągwy,
między zjazdem na wysokości
budynku przy Roentgena 20 a

przejściem dla pieszych, między przejściem dla pieszych a
zjazdem na wysokości budynku
przy Roentgena 5C i przed
przejściem dla pieszych na wysokości wejścia do Centrum
Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii.
Na zachodniej jezdni ul. Roentgena spowalniacze pojawią się
w czterech lokalizacjach – między skrętem w ul. św. M. Kolbego a przejściem dla pieszych, na
wysokości budynku przy Roe-

ntgena 16, na wysokości budynku przy roentgena 23 i przed
skrzyżowaniem z ul. Pustułeczki.
Planowane uspokojenie ruchu to nie pierwsze działanie na
rzecz bezpieczeństwa, jakie podjęto w tym rejonie. Wcześniej
wszystkie przejścia zostały już
wyposażone w doświetlenie.
Wyremontowano też istniejącą
drogę dla rowerów oraz wybudowaliśmy jej brakujący fragment. Dzięki temu ruch rowerowy jest w całości odseparowany od samochodowego. W ramach tej samej inwestycji wyremontowane zostały chodniki,
na których pojawiły się udogodnienia dla osób niewidomych i
niedowidzących w formie pasów prowadzących oraz płyt
ostrzegawczych.
Program poprawy bezpieczeństwa na drogach jest konsekwentnie realizowany. Na
podstawie trwającego od 2016 r.
i dobiegającego końca audytu
przejść dla pieszych w mieście
podjęto decyzje, jakich dokonać
poprawek na najbardziej niebezpiecznych zebrach (ocenionych
przez audytorów na 0 lub 1 w
pięciostopniowej skali) i w ich
otoczeniu. Zmiany wiążą się z
ingerencją w infrastrukturę, a
zastosowane rozwiązania są różne w zależności od lokalizacji zidentyfikowanych problemów.
z d m . w a w. p l

Szpital Południowy
będzie nowoczesny
Trwają intensywne prace na terenie Szpitala Południowego - uruchomienie szpitala to perspektywa przyszłego roku. Długo wyczekiwana przez mieszkańców Ursynowa inwestycja otrzyma wsparcie jednego z najnowocześniejszych na Mazowszu systemów informatycznych.
Wdrożone zostaną rozwiązania w ramach projektu „Zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług
w Szpitalu SOLEC Sp. z o.o. w Warszawie”. Dla obecnych pacjentów Szpitala Solec oraz przyszłych pacjentów Szpitala Południowego przygotowano rozwiązania obejmujące uruchomienie 12 eusług medycznych i elektroniczny obieg dokumentów. Rozwiązania wypracowane w ramach tego projektu będą dostępne dla przyszłych pacjentów Szpitala Południowego, ponieważ Spółka Szpital
SOLEC Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za uruchomienie szpitala w
naszej dzielnicy. Mieszkańcy Ursynowa już dziś mogą założyć konto na Portalu Pacjenta na stronie www.cmsolec.pl.
Nowoczesne rozwiązania informatyczne to efekt realizacji projektu „Zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych poprzez
wdrożenie e-usług w Szpitalu SOLEC Sp. z o.o. w Warszawie”.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II “Wzrost e-potencjału na
Mazowszu” Działanie 2.1 “E-usługi” Poddziałanie 2.1.1 “E-usługi dla
Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Wartość projektu wynosi 7
077467,60 zł, a tym kwota dofinansowanie z UE to 5 542236,32 zł.

W weekend remont w metrze
Na najbliższy weekend, 7–8 listopada, zaplanowane zostały prace remontowe na pierwszej linii metra. Podziemna kolej będzie jeździła na trasie skróconej, a pasażerów przewiozą autobusy zastępcze.
Remont podstacji trakcyjno-energetycznej na stacji Imielin potrwa od początku kursowania linii dziennych w sobotę do końca kursowania w niedzielę. W tym czasie pociągi linii M1 będą jeździły na
trasie STOKŁOSY – MŁOCINY.
Pasażerowie będą mogli skorzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Trasa linii ZM1: METRO KABATY – al. Komisji Edukacji Narodowej – METRO URSYNÓW.
Ponadto zmienią się trasy autobusów linii: 710, 724 i 742, dzięki czemu nadal będzie można nimi dojechać bezpośrednio do metra, do stacji Stokłosy:
710, 724, 742: PIASECZNO (KOŚCIELNA) / PIASECZNO (GERBERA) / GÓRA KALWARIA (RYNEK) – … – Wąwozowa – al. Komisji Edukacji Narodowej – Ciszewskiego – URSYNÓW PŁD. (powrót: URSYNÓW PŁD. – al. Komisji Edukacji Narodowej – Wąwozowa – (…).
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Aktualna sytuacja w miejskich szpitalach

Warszawa otrzymała decyzję premiera, aby 35 proc. z łóżek dostępnych w szpitalach na Mazowszu
przeznaczyć tylko dla pacjentów zakażonych COVID-19. W obliczu rosnącej liczby zachorowań na koronawirusa, może to doprowadzić do
sytuacji, że w miejskich placówkach
leczniczych zabraknie miejsc dla pacjentów wymagających hospitalizacji w powodu innych schorzeń.
– Sytuacja epidemiczna jest krytyczna. W
ciągu ostatniej doby w Warszawie stwierdzono ponad 1,2 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem, z których część będzie
wymagała hospitalizacji. Cztery szpitale, które nadzoruje miasto, tj. Wolski, Czerniakowski, Grochowski i Bielański, zostały zgodnie z
decyzją wojewody mazowieckiego włączone do II poziomu zabezpieczenia i leczeni są
tam pacjenci z dodatnim wynikiem testu pod
kątem zakażenia COVID-19 – informuje Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
– Dostaliśmy dziś informację, że - decyzją
premiera - w miejskich szpitalach mamy przeznaczyć 35 proc. z ogólnej puli łóżek tylko dla
pacjentów z koronawirusem. To oznacza, że
np. w Szpitalu Bielańskim na kardiologii zamkniemy 43 łóżka do wykonywania zabiegów ratujących życie, a 65 osobom nie zostanie udzielona pomoc w bezpośrednim zagrożeniu życia – dodaje prezydent.
Obecnie we wszystkich dziesięciu szpitalach, które podlegają miastu, dostępnych jest
2413 łóżek, z czego zajętych jest 1833. Na
podstawie decyzji wojewody mazowieckiego
lub polecenia Ministra Zdrowia 229 łóżek
przeznaczono do leczenia pacjentów z COVID-19 - z tej puli zajęte są 73 łóżka. W ramach
leczenia osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem, na mocy tych decyzji, przeznaczono 33 łóżka, z których zajętych jest 21.

– Podkreślam, że miejskie szpitale wielospecjalistyczne, pomimo że nie wszystkie
zostały włączone do II poziomu zabezpieczenia, leczą pacjentów z dodatnim wynikiem
testu pod kątem COVID-19. Sytuacja w warszawskich szpitalach, nie tylko prowadzonych przez miasto, jest bardzo trudna. Około 20-30 proc. personelu jest zakażone COVID-19, przebywa na kwarantannie lub z
innych powodów nie jest w pracy. Ogranicza
to możliwość ratowania życia. Na oddziałach
internistycznych oraz oddziałach intensywnej terapii miejskich podmiotów leczniczych
(podobnie w innych szpitalach na terenie
miasta) nie ma wolnych miejsc – mówi prezydent Trzaskowski. Liczba pacjentów „covidowych”, którzy są hospitalizowani w miejskich szpitalach to obecnie 162 zakażonych
i 130 z podejrzeniem zakażenia.
Prezydent Rafał Trzaskowski: - Utworzenie łóżek dla pacjentów z koronawirusem wymaga nie tyle decyzji na papierze,
ale wprowadzenia w szpitalach szeregu
koniecznych zmian: przewiezienia pacjen-

tów do innych oddziałów lub szpitali, zapewnienia niezbędnego sprzętu i personelu, nowej organizacji ciągów komunikacyjnych placówek, wydzielenia stref -brudnej
i czystej.
Władze Warszawy zwracają również uwagę, że wydzielanie łóżek dla pacjentów zakażonych COVID-19 w szpitalach, gdzie leczeni są pacjenci niezakażeni, zwiększa również ryzyko transmisji koronawirusa - mimo
środków bezpieczeństwa.
– Zwracaliśmy uwagę rządzącym, jeszcze
zanim pandemia przybrała taką skalę, że
potrzeba oddzielnych placówek, w tym
szpitali polowych skierowanych tylko na
leczenie pacjentów „covidowych” – mówi
prezydent Trzaskowski. - Czekamy na moment, kiedy zostanie uruchomiony szpital
polowy na Stadionie Narodowym, włączamy się jako samorząd w walkę z epidemią,
ale dostaliśmy pismo od wojewody mazowieckiego z prośbą o możliwość utworzenia szpitala tymczasowego w obiekcie, który jest jeszcze placem budowy. Mowa tu o
Szpitalu Południowym, który budujemy –
dodaje prezydent.
Obecnie obiekt nie ma jeszcze zaplecza
sanitarnego, a co najważniejsze, nie ma
stosownych odbiorów, które pozwoliłyby
na jego użytkowanie i stworzenie bezpiecznych warunków leczenia. Szpital Południowy jest w trakcie budowy, która zakończy
się z końcem marca 2021 r., następnie w
obiekcie będą realizowane prace wykończeniowe i szpital będzie wyposażany w niezbędny sprzęt. Budynek nie ma jeszcze klimatyzacji i przyłączy gazów medycznych.
– Pomysł, aby kłaść pacjentów zakażonych
COVID-19 na placu budowy, w niegotowym budynku, jest nierealistyczny i nieodpowiedzialny. Analizujemy możliwość
przyspieszenia budowy, ale nie zrobimy
niczego, co naraziłoby pacjentów na zagrożenie życia lub zdrowia – podkreśla preKG
zydent Trzaskowski.

Covid-19 i nauka zdalna dla klas 1-3
Całkowicie zawieszone zajęcia w 22 placówkach i
60 szkół oraz przedszkoli
z zajęciami zdalnymi dla
części klas. Wzrastająca
absencja uczniów na zajęciach i ponad 1,1 tys. zarażonych nauczycieli oraz
pracowników administracji i obsługi. A od poniedziałku, 9 listopada, nauczanie zdalne dla klas
1-3.
– To „covidowa” rzeczywistość, z którą się mierzymy.

Wprawdzie wprowadzono właśnie nauczanie zdalne dla klas
1-3, ale sytuacja w przedszkolach, które pozostały w trybie
stacjonarnym nadal się pogarsza. A nasze postulaty o testy dla
pracowników, doposażenie szkół
czy uprawnienia dla dyrektorów
do zawieszania zajęć adekwatnie do potrzeb, pozostały bez odpowiedzi – informuje Renata Kaznowska, zastępca prezydenta
m. st. Warszawy.
Od 19 października, po wprowadzeniu w Warszawie czerwo-

nej strefy, 166 szkół ponadpodstawowych i blisko 80 tys.
uczniów pracuje w trybie zdalnym. W tym samym trybie od
26 października uczy się również blisko 77 tys. uczniów z klas
4-8 z 214 stołecznych podstawówek.
Od poniedziałku, 9 listopada,
na nauczanie zdalne przejdą także uczniowie klas 1-3. Bez zmian
- stacjonarnie - nadal działają i
będą działały przedszkola.
Pomimo
zastosowanych
środków bezpieczeństwa od 1

września mamy już 839 zakażonych nauczycieli. 1240 przebywa aktualnie na kwarantannie,
z czego 320 świadczy pracę
zdalną. Na zwolnieniach lekarskich jest w tej chwili ponad 2,2
tys. pedagogów.
Koronawirus nie omija też
pracowników administracji i obsługi. Zakażenia odnotowano u
263 osób. 413 przebywa na kwarantannie, a ponad tysiąc osób
jest na L-4.
W stolicy całkowicie zawieszono zajęcia w 22 placówkach
(m.in. w ośmiu przedszkolach,
trzech poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dwóch
szkołach podstawowych, internacie i trzech szkołach podstawowych specjalnych), a w kolejnych 60 – częściowo ( w tym 20
przedszkolach, 25 szkołach podstawowych i 8 szkołach podstawowych specjalnych).
Stale wzrasta też liczba nieobecnych na zajęciach stacjonarnych i prowadzonych on-line.
Do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych nie chodzi już
ponad 25 tys. przedszkolaków,
w zajęciach w podstawówkach
nie uczestniczy też ponad 11,5
tys. uczniów z klas 1-3. To wzrost
odpowiednio o 1,7 i 2,8 tys. w
porównaniu do poprzedniego
tygodnia.
RK

Kosz na plastikowe nakrętki
Z inicjatywy radnego Paweł Lenarczyka z Otwartego
Ursynowa został w tym tygodniu wystawiony kosz na
plastikowe nakrętki przy wejściu do Urzędu Dzielnicy
Ursynów od strony parkingu. Będą one trafiały do
Krewkiego Ursynowa - Klubu Honorowych Dawców
Krwi Dzielnicy Ursynów oraz Fundacji Pomocy Dzieciom Podaj Rękę Małemu Przyjacielowi.
- Bardzo się cieszę, że Zarząd Dzielnicy Ursynów pozytywnie
odniósł się do mojej społecznej inicjatywy. Wielu z nas - w tym
również i ja - zbieramy plastikowe nakrętki, tak później można było z ich sprzedaży kupić wózek dla dzieci z niepełnosprawnościami. Teraz każdy z nas może to zrobić, aby pomóc osobom potrzebującym. Wystarczy, że zbierzemy nakrętki i zaniesiemy do dostępnego całodobowo kosza ustawionego przy Urzędzie Dzielnicy
Ursynów - mówi radny Lenarczyk.

Inaczej z S2 na Puławską
Wykonawca Południowej Obwodnicy Warszawy
zmienił organizację ruchu na węźle z ul. Puławską. W
czasie budowy połączenia obwodnicy z nowym
odcinkiem inaczej będzie wyglądał zjazd na ul.
Puławską w kierunku centrum.
Wykonawca ursynowskiego odcinka POW przygotowuje
połączenie istniejącej trasy z budowanym odcinkiem. Prace te
wymagają zmiany organizacji ruchu. Wyłączony z ruchu zostanie
wiadukt nad skrzyżowaniem z ul. Puławską, a kierowcy jadący od
strony autostrady w kierunku centrum będą musieli zjechać
wcześniej na jezdnię prowadzącą w stronę ronda pod wiaduktem
i tu będą mogli skręcić w lewo.
Zjazd w kierunku Piaseczna będzie odbywał się jak dotychczas.
Nie zmieni się również wjazd na obwodnicę – jadący ul. Puławską
z Piaseczna wjeżdżają na obwodnicę, skręcając na skrzyżowaniu pod
wiaduktem w lewo na zjazd wspólny z jadącymi z centrum.
Inwestorem budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (czyli
drogi ekspresowej S2) jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad. Na ursynowskim odcinku budowanej obwodnicy trwają
jeszcze prace w tunelu. Na powierzchni prowadzone są roboty
związane z przywróceniem ruchu na ul. Rosoła i na drugiej jezdni
ul. Płaskowickiej, a na ul. Lanciego trwają roboty odtworzeniowe.
Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy wydłużono czas na
ukończenie robót do końca marca 2021 r. Kierowcy pojadą tunelem
w drugim kwartale 2021 r. Zgodnie z deklaracją inwestora
zakończenie budowy drogi na odcinkach przebiegających przez
Wilanów i Wawer ma nastąpić do końca 2020 r.

DOK Ursynów zmodernizowany
W październiku w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów zakończyła się realizacja zadania „Doposażenie Sali widowiskowej na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów”.
Inwestycja dofinansowana była ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W ramach projektu zamontowany został mechanizm kurtynowy, zakupione podesty sceniczne oraz zestawy mikrofonów nagłownych.
Całkowity koszt zadania wyniósł 76.000 zł. Dzięki doposażeniu
Sali widowiskowej Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów będzie
miał możliwość poszerzenia i uatrakcyjnienia swojej oferty kulturalnej i edukacyjnej. Profesjonalne zaplecze techniczne to większe
możliwości podniesienia jakości świadczonych usług, a co za tym
idzie głębokiego rozwoju, integracji oraz aktywizacji mieszkańców Ursynowa i Warszawy.
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Strajk kobiet nie obali rządu, ale zlaicyzuje Polskę
Nie słabną masowe protesty wywołane wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego ws. aborcji w
przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu. Pokolenie “Z” po raz
pierwszy mówi jednym głosem,
a to zły znak dla Kościoła
Katolickiego.
Gdy wzburzony tłum atakował Bastylię, uwolniono zaledwie kilku więźniów (czterech fałszerzy, hrabiego
oskarżonego o kazirodztwo i dwóch
szaleńców). Zdarzenie miało jednak
wymiar ważnego symbolu udanego
buntu wobec władzy monarszej i zostało później zmitologizowane w rewolucyjnej ikonografii. Czy podobny los
czeka Strajk Kobiet?

Plan wodza
By dokonać analizy zdarzeń, które
mają miejsce obecnie na ulicy trzeba
zrozumieć idee im przyświecające.
Śledztwa dziennikarskie rzucają na nie
sporo światła. Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński jest, według
wszelkiego prawdopodobieństwa, odpowiedzialny za czas pojawienia się
sprawy w agendzie Trybunału. Najważniejszym pytaniem są więc cele, jakie
stara się polityk osiągnąć. Analizując
zachowanie prezesa partii, widzimy
wyraźnie, że kwestia aborcji jest tylko
jedną z kart w talii stratega. W dotychczasowych głosowaniach prezes PiS
wstrzymywał się bowiem od głosu, czego efektem był rozłam w partii podczas
rządów w latach 2005-2007. Wtedy
konserwatywne skrzydło partii opuścił
Marek Jurek wraz z poplecznikami. Dla
Kaczyńskiego wydarzenie to nie było
niczym przyjemnym, ale gry kartą aborcyjną nie zarzucił. Podczas kryzysu
związanego z obsadzaniem TK partia
rządząca dla przykrycia sprawy sprytnie odwróciła wzrok obywateli, prowo-

kując do marszu “czarnych parasolek”.
Zagranie osiągnęło swój cel, zaś z zaostrzenia prawa zrezygnowano. Dlaczego więc Kaczyński tym razem pozbawia się “Jokera” ze swojej talii i
wznieca niepokoje społeczne?
Cele długoterminowe lidera PiS znane są tylko jemu i najbliższemu otoczeniu. Działanie w krótszym okresie
jednak jest dość czytelne. Kaczyński
swoją “piątką dla zwierząt” naraził się
wielu rolnikom, hodowcom oraz swoim posłom. Mimo że przeciwko ustawie
firmowanej przez prezesa głosowało
tylko 15 posłów PiS, rzeczywistych
buntowników jest znacznie więcej.
Podnosili oni kwestię cierpienia dzieci
nienarodzonych jako ważniejszą od
cierpienia zwierząt. Kaczyński musiał
więc zespolić Zjednoczoną Prawicę. Inną stratą, której chce przeciwdziałać
prezes PiS, jest też wzburzenie rolników, będących żelaznym elektoratem
jego partii. Podczas zamieszania, związanego z wyrokiem TK, do “sejmowej
zamrażarki” trafiła właśnie “piątka dla
zwierząt” i nie będzie dalej procedowana. Zawieszenie projektu oraz podkreślenie swoich katolickich korzeni
jest też istotne w perspektywie rosnącej aktywności polityków Konfederacji.
To oni w ostatnich tygodniach wspierali rolników, branżę fitness, przedsiębiorców i inne protesty. Sprawa aborcji nie tylko wytrąciła tej partii argumenty o konieczności konserwatywnych zmian w prawie. Obraz, który widzimy na ulicach, jest odbierany jako lewicowy lub wręcz lewacki. Do protestu
przyłączają się rolnicy, co powoduje,
że Konfederacja stała się dla nich mało atrakcyjnym partnerem.
Kaczyński stara się więc upiec wiele
pieczeni na jednym ogniu. Od samego
początku masowych protestów to właśnie ich uczestnicy są oskarżani o trans-

misję wirusa COVID-19, a idąc dalej
tym tropem, również o zapaść w polskiej służbie zdrowia, która trwa już
pół wieku. Gwałtowny wzrost zachorowań potrzebował kozła ofiarnego. Gdy
zajrzymy do koncepcji mimesis (motyw mimetyczny kozła ofiarnego –red.)
Rene Girarda, wyczytamy w niej, że
tworzenie społeczeństwa opartego o
ofiarę jest w historii światowej najczęstszym pasem transmisyjnym kultury.
Warto zwrócić uwagę, że kozłowi ofiarnemu przed poświęceniem jego życia
przypisuje się grzechy społeczeństwa.
Wystarczy rzut okiem na wydania
“Wiadomości” TVP, by zrozumieć przekaz mimetyczny władzy. Władzy, która zdaje się nie pamiętać, że motywem
mimesis jest również... życie i śmierć Jezusa Chrystusa.

Rewolucja influencerów
Jeśli rządzący mają sprecyzowane
plany, to trzeba również przyjrzeć się
ich opozycji – Strajkowi Kobiet. Wyszły one na ulice nie dlatego, że aborcja dotyczy każdej z nich. W 2019 roku spośród 1100 legalnych aborcji aż
1074 to były aborcje z powodu wad
płodu (prawie 98 proc. wszystkich zabiegów). 33 zabiegi były spowodowane zagrożeniem życia kobiety, a ledwie
trzy – czynem zabronionym. W tym
czasie urodziło się w Polsce 375 tys.
dzieci. Dlaczego więc kwestia dotycząca w rzeczywistości niewielkiego
procenta ludzi rozpala tłumy? Kobiety i popierający ich mężczyźni wyszli
na ulice nie tylko dlatego, iż chcą wolności wyboru. Protest istnieje dlatego,
że oferta kulturowa konserwatywnej
części społeczeństwa nijak nie przystaje do sposobu konsumowania rzeczywistości przez ludzi młodych oraz
mieszkańców większych miast. Na protestach licznie pojawiają się gwiazdy i

tzw. influencerzy, tworząc z nich modne miejsca, gdzie “trzeba być”.
O co więc kobietom i wspierającym
je chodzi? W oficjalnych postulatach
celem jest dymisja rządu. To jednak w
naszych warunkach wydaje się nierealne. Rządzący, rękoma prezydenta
Andrzeja Dudy, próbują podrzucić protestującym kąski w postaci nowego zapisu w ustawie aborcyjnej, ale nieświeży ochłap powędruje z powrotem do
Pałacu Prezydenckiego. Proponowane zmiany są bowiem nie tylko mniej
liberalne od statusu sprzed kilku tygodni. Dowodzą, że rządzącym wcale
nie zależy na pojednaniu. Słynne “zarządzanie przez kryzys” Kaczyńskiego opiera się bowiem w dużej mierze
na robieniu burzy i powrotu do podobnych pozycji jak pierwotne. Tym
razem strateg PiS przekroczył jednak
Rubikon i jedyną odpowiedzią będzie
gromkie: “wypierd...j”.
Pokolenie Zetek po raz pierwszy bowiem poczuło solidarność. Zindywidualizowana masa młodych ludzi połączyła się we wspólnotę, której wrogiem
jest polski konserwatyzm. Mieliśmy
niedawno “pokolenie JP2” teraz mamy pokolenie “jeb...ć PiS”. Młodzi, podobnie jak rewolucjoniści w Paryżu,
Warszawie oraz Berlinie w 1968 roku
– chcą przewrócić świat swoich rodziców. Pomimo różnic potrafią razem
stanąć po stronie równości. Bez wątpienia, to właśnie ta idea jest jednym z
kamieni milowych tego, co dzieje się na
ulicach. Sprzeciw wobec pogardy władzy oraz Kościoła wobec inności leży u
podstaw strajku. Zhierarchizowane,
skostniałe społeczeństwo, oparte na
odrzucanych przez protestujących dogmatach religijnych, jest tu przyczyną
niezgody. Kazania wygłaszane przez
osoby takie jak arcybiskup Marek Jędraszewski o “tęczowej zarazie” budzą

niesmak wykształconych elit oraz młodych idealistów. Paradoksalnie więc
kler kopiąc w LBGT, walił sobie między
oczy. Brak rozwiązania afer pedofilskich, korupcja i symbioza z władzą,
przepych i absurdalnych rozmiarów
mizoginizm doprowadziły do tego, że
podobnie jak lud Paryża w XVIII wieku
– protestujący dziś mają ochotę wyrwać Kościół z korzeniami. Oczywiście,
w polskiej kulturze to się łatwo nie uda,
ale cel ten paradoksalnie został już w
znacznej mierze osiągnięty.
Pokolenie “Z” zapamięta bowiem
protesty jako niezwykle ważne dla swoich obywatelskich postaw. Masowość i
ideowość tych protestów będzie kiełkowała przez kolejne lata odsuwaniem
się Polaków od Kościoła Katolickiego.
To on bowiem zebrał główną porcję
hejtu, związanego ze zmęczeniem życiem w konserwatywnym społeczeństwie, pełnym hipokryzji ze strony rządzących i kleru. Rozwiązanie takie zapewne nie odpowiada do końca Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale rozmywa
odpowiedzialność za podpalanie kraju
dla własnych celów politycznych. Wybory są dopiero za trzy lata i znając
polską koniunkturę polityczną, można sądzić, że zostaną przez PiS przegrane. Zapewne lider PiS zdaje sobie z tego sprawę i ważniejsze dla niego było
zapanowanie nad kryzysem wewnątrz
partii, jaki pojawił się po “piątce dla
zwierząt”. Jak na ironię, pogrzebać może swoją woltą nie tylko Kościół i PiS,
ale szerzej mówiąc – prawicę. Głosowanie w czasach upadku służby zdrowia
na konserwatystów stanie się dla wielu ludzi symbolem obciachu i już niedługo PiS może podzielić los SLD, a
wraz z nim zmarginalizują się inne prawicowe ugrupowania. Rewolucja z
2020 roku zostanie przecież w wielu
Piotr Celej
głowach.
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Z ursynowską radną Sylwią Krajewską o strajku kobiet i nie tylko o tym

Stop ideologicznym dewiantom!
MACIEJ PETRUCZENKO:
Dlaczego pani, radna ursynowska i młoda mama przyłączyła
się do ogólnopolskiego strajku
kobiet. Czy to tylko walka o liberalizację nieludzkich przepisów
aborcyjnych, czy o coś więcej?
SYLWIA KRAJEWSKA: Od
pięciu lat uczestniczę w protestach przeciwko łamaniu praw
człowieka i demokracji w Polsce. Piątkowy protest kobiet jest
największy od czasów Solidarności. Rzeczywiście, nie tylko o
przepisy aborcyjne tu chodzi.
Wprawdzie strajk wybuchł po
skandalicznym pseudowyroku
pseudo-Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kryteriów dopuszczania aborcji, ale w rzeczywistości ma dużo szersze podłoże. Masowe protesty młodych
ludzi, widziane na ulicach całej
Polski, wyrażają sprzeciw, który narastał w ciągu ostatnich pięciu lat, przeciwko regulacjom
wprowadzanym przez rządzącą
partię Prawo i Sprawiedliwość
– jak to teraz wyraźnie widać – z
pominięciem i wbrew woli społeczeństwa. Postulaty demonstrantów zostały zebrane i ogłoszone przez Strajk Kobiet. Zgadzam się z tymi postulatami.
Podporządkowanie niemal
całego naszego wymiaru sprawiedliwości aparatowi politycznemu budzi krytykę w Unii Europejskiej. Mnie akurat zaczynają przypominać się czasy terroru stalinowskiego, ówczesna
kłamliwa propaganda, prezentowana w radiu, gazetach i Polskiej Kronice Filmowej. A jak
pani pokolenie odbiera obecny
nacisk polityczny na prokuraturę i sądy?
Jeśli chodzi o mnie, to od początku, tj. od grudnia 2015, brałam udział w pierwszych protestach przeciwko politycznemu
zamachowi PiS na Trybunał
Konstytucyjny. Co ciekawe, wiele osób mówiło mi wtedy: po co
protestujecie? Przecież i tak przeciętny Polak nie ma pojęcia, co to
jest ten Trybunał i opinii publicznej to nie interesuje.
No i co? Okazało się, że nasze
protesty były uzasadnione. Obawialiśmy się bowiem, że Trybunał Konstytucyjny będzie orzekał

po linii i pod dyktando partii rządzącej. I tak się stało m.in.
22.10.2020 r., kiedy to tzw. Trybunał Konstytucyjny magister
Julii Przyłębskiej, prawdopodobnie na polityczne zlecenie, wydał
wyrok na kobiety, uznając aborcję ciężko uszkodzonych i nieuleczalnych płodów za niezgodną z konstytucją. Od tego czasu
młodzież, tak długo posądzana
o brak zainteresowania sprawami politycznymi, masowo wyległa na ulice i zaprotestowała
przeciwko odbieraniu kobietom
podstawowych praw. Wyrok ten
bowiem zmusza kobiety do rodzenia uszkodzonych płodów.
Czyli wszyscy boleśnie zorientowaliśmy się, czym jest niezależny sąd konstytucyjny.
Polska w Konstytucji RP ma
zagwarantowany trójpodział
władzy oraz niezależność władzy sądowniczej od władzy
uchwałodawczej i wykonawczej.
Bardzo ważne jest, by sądy i prokuratura były wolne od wpływu partii rządzącej, bez względu na to, która partia sprawuje
władzę w Polsce. To leży w naszym żywotnym interesie – obywateli. Pojedynczy obywatel nie
ma szans w konflikcie z państwem, dlatego powinien mieć
zagwarantowane prawo do niezależnego i niezawisłego sądu.
Stąd tak istotny jest rozdział
funkcji ministra sprawiedliwości
i prokuratora generalnego. W
Polsce partyjny minister sprawiedliwości jest jednocześnie
prokuratorem generalnym. W
efekcie obserwujemy wysyp politycznych postępowań i aresztowań ludzi będących w opozycji
do partii rządzącej lub ją krytykujących.
W tej sytuacji popieram stowarzyszenia sędziów i prokuratorów, którzy walczą o zachowanie praworządności w Polsce.
Uważam, że prokuratorzy zrzeszeni w Lex Super Omnia, z jego
prezesem na czele, Krzysztofem
Parchimowiczem, to wyjątkowo
odważni ludzie, którzy potrzebują naszego wsparcia. Ci ludzie
opierają się politycznym naciskom. Dlatego są szykanowani i
zwalniani z pracy. Przypomnę
więc, że zanim doszło do obecnego strajku kobiet, w przeciągu

ostatnich 5 lat odbywały się re- bronił praw obywatelskich i podgularne demonstracje w obronie stawowych wolności, zamiast je
niezależności sądów i prokuratu- ograniczać.
ry w Polsce.
Pokolenie JP 2 zostało wychowane w demokratycznej Polsce
Kiedyś – nawet przy domu li- w przywiązaniu do wolności i
dera stanu wojennego, gen. Woj- praw człowieka. Dzisiaj właśnie
ciechaJaruzelskiego nie stały pokolenie JP II się ujawniło i stachroniące go przed grupką pro- nowczo upomniało o prawa kotesatujących potężne oddziały – biet w Polsce. Gdyby Jan Paweł
najpierw Milicji Obywatelskiej, a II dzisiaj żył, z pewnością byłby
potem policji. Teraz dom nieofi- dumny z młodych ludzi. Na
cjalnego naczelnika państwa Ja- pewno grzmiałby na rządzących
rosława Kaczyńskiego otaczany z Placu Piłsudskiego, tego Placu,
jest potężnym regimentem poli- który partia rządząca przewłaszcjantów i murem radiowozów. A czyła i zideologizowała, prosiłby
to wszystko kosztuje. Co pani o o opamiętanie a hierarchów Kotym sądzi?
ścioła, zawezwałby do dialogu z
Dla mnie jest to zupełnie nie- narodem.
zrozumiałe. To jest przykład nadużywania władzy przez PiS. Zbyt
Czy pani zdaniem, obecny
kosztowna to demonstracja siły. bunt młodego pokolenia doproW miniony piątek 30 październi- wadzi w Polsce do tak rewolucyjka ok. 2000 policjantów bloko- nych przemian politycznych, do
wało żoliborską ulicę Mickiewi- jakich doszło w wyniku działań
cza, chroniąc mieszkanie Jaro- Solidarności 1980?
sława Kaczyńskiego przed poMam nadzieję. Życzę każdekojowo nastawionymi kobieta- mu ruchowi społecznemu, któmi. W międzyczasie ośmieleni ry dąży do zwiększenia swobód
jego medialnym przemówie- obywatelskich, powodzenia i
niem pseudokibice zaatakowali skuteczności w działaniu. Skoro
bezbronne uczestniczki prote- po 40 latach znowu walczymy o
stów przy zaskakującej bezsilno- podstawowe prawa, to coś pości służb. Obstawa Kancelarii szło nie tak z tą naszą demokraPrezesa Rady Ministrów, Sejmu cją. Mam nadzieję, że partia,
i wszystkich opustoszałych o tej która wywołuje wojnę ideoloporze ministerstw oraz siedziby giczną w Polsce w szczycie panPiS na Nowogrodzkiej przez po- demii, zostanie zmieciona ze
licję i żandarmerię stworzyły po- sceny politycznej w Polsce. Policzucie, że władza odgradza się tycy, którzy ograniczają lub odod społeczeństwa. A już na ironię bierają prawa człowieka czy to
zakrawa fakt, że mur funkcjona- kobietom, czy mniejszościom
riuszy stanął pod kościołem św. nie powinni pełnić żadnych
Krzyża na Krakowskim Przed- funkcji publicznych. Na szczęmieściu, przywołując ponure ście młodzi się przebudzili i poskojarzenia z 1968, gdzie wów- wiedzieli stanowczo i dosadnie
czas stawało ZOMO…Widok NIE władzy, która wtrąca się w
uzbrojonych kordonów policji ich życie osobiste, ingeruje w
strzegących willi Kaczyńskiego ich przyszłość. Młodzi nie poprzypominał starszym demon- zwolą, by to politycy za nich destrantom stan wojenny z okresu cydowali o sposobie i momencie
1981/1982. Dla mnie to jest znak założenia rodziny, o dostępie do
paranoi tej władzy.
nowoczesnej medycyny, antykoncepcji, badań prenatalnych
A co pani sądzi o roli Kościoła itd. Kobiety już sobie nie pow tym całym zamieszaniu?
zwolą na instrumentalne traktoKościół odegrał swego czasu wanie i sprowadzanie ich do rowielką rolę w walce o niepodle- li inkubatorów, przymuszanych
głość Polski, w starciu z autory- do rodzenia uszkodzonych i
tarnym państwem PRL. Kościół upośledzonych płodów. To już
dawał ludziom wsparcie i na- nie przejdzie. Mam nadzieję, że
dzieję. Pamiętam jako dziecko PiS po raz ostatni użył kobiety
msze za ojczyznę, heroizm księ- do rozgrywania swoich polityczdza Jerzego Popiełuszki, nieoce- nych interesów, do przykrywanioną rolę o. św. Jana Pawła w nia wywoływanych przez siebie
obalaniu komuny w Polsce, jak i afer gospodarczych lub do tuw całym bloku wschodnim.
szowania pogłębiającej się zaDziś jednak Kościół znalazł paści służby zdrowia. My, kosię po tej drugiej stronie, czyli biety, nie jesteśmy dziewczynpo stronie niedemokratycznej i kami do bicia. Nie można nas
opresyjnej władzy. I traci wier- do niczego zmuszać tylko po to,
nych, podobnie jak Kościół w żeby zadowolić ideologicznych
Hiszpanii generała Franco. Ob- dewiantów, którzy przedkładaserwując to, co dzieje się na ją trwale uszkodzony płód nad
obecnym strajku, widzę, że stra- los żywej, czującej osoby – kobiecił ich wielu. Mam nadzieję, że ty. To jest nieludzkie. To jest
jednak coś w Kościele się zmie- zwyrodnialstwo, na które nigni. Wierzę w pozytywną koeg- dy nie będzie naszej zgody.
zystencję państwa z Kościołem
Dlatego jestem przekonana,
na zasadach wzajemnego sza- że gdyby była wprowadzona w
cunku i pełnej odrębności. Polsce aborcja na żądanie, proUważam, że w nowoczesnym cent usuwanych ciąż radykalnie
państwie demokratycznym ża- by spadł. Tak się dzieje w kraden kościół czy inny związek jach zachodnich. Ale tam istniewyznaniowy nie powinien mieć je powszechny system edukacji
wpływu na kształtowanie sto- seksualnej oraz nieograniczony
sunków społecznych ani stano- dostęp do antykoncepcji itd.
wienie prawa.
Protestujący uważają, że za
tzw. „piekłem kobiet” w Polsce
Młoda generacja Polaków, na- stoi partia rządzącą oraz Kościół.
zywana często – z uwagi na pa- Stąd moja rada. Jeśli Kościół i
pieża Jana Pawła II – „Pokole- państwo wykazują tak ogromną
niem JP 2”, okazała się nagle wrażliwość na losy dzieci, to
przeciwnikiem Kościoła w tej po- oczekuję, że zajmą się w pierwstaci, w jakiej on jawi się nam szej kolejności pomocą finansodzisiaj. Jak pani sama ocenia Ko- wą i rzeczową dla niepełnościół i jego dzisiejszą rolę w pań- sprawnych maleństw oraz ich
stwie polskim?
opiekunów, by nie żyli w skrajMyślę, że podobnie jak ja, wie- nym ubóstwie. Oczekuję rówle osób chciałaby, aby Kościół za- nież, że się zajmą ofiarami przewsze stawał po stronie słabszych, mocy domowej oraz pedofilii w
a nie po stronie władzy oraz by Kościele, której ofiarami padają

Sylwia Krajewska – Radna Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
od 2006 r., absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu (AE Wrocław), Collegium Civitas i Uniwersytetu
Warszawskiego.
dzieci. Druga rada jest taka: zostawcie nas, kobiety, w spokoju!
Myślę, że w tym kierunku pójdą zmiany społeczne i polityczne w Polsce.
Czy nie uważa pani jako
przedstawicielka Platformy Obywatelskiej, że PiS, wasz główny
konkurent, przekroczył ramy
normalnej rywalizacji politycznej w warunkach demokracji,
czyli mówiąc językiem sportowym – przestał grać fair?
PiS ani przez moment nie grał
fair, zarówno w 2005 r., kiedy
pierwszy raz przejął władzę w
Polsce, jak i po 2015 roku. Najlepszym tego przykładem były
tegoroczne wybory prezydenckie, w których cały aparat państwowy został zaangażowany w
kampanię wyborczą po stronie
wywodzącego się z PiS i ubiegającego o reelekcję prezydenta
Andrzeja Dudy, podczas gdy jego konkurenci, a w szczególności jego największy rywal Rafał
Trzaskowski byli przez rząd i media publiczne szkalowani. Przypominam, iż w roku wyborczym
większość rządząca z PIS przeznaczyła miliardy złotych pochodzących z podatków obywateli
na partyjną propagandę w mediach publicznych. Tak się okrada Polaków. Uważam, że te pieniądze powinny być przede
wszystkim przeznaczone na walkę z chorobami nowotworowymi, a teraz z covidem-19.
Ano właśnie, czy narastająca
pandemia nie przeszkodzi obecnej rewolucji w Polsce? Chyba
że pani zdaniem zaraza PiS jest
gorsza od covidowej zarazy...
Niestety, od kilku lat, odkąd
rządzi PiS, polska służba zdrowia jest w narastającym kryzysie. Pamiętamy strajki lekarzy w
2017 r. i w 2019 r. oraz ciągłe ich
szkalowanie medyków ze strony
rządzących. Nawet teraz w pandemii.
Tymczasem pomiędzy jedną
i drugą falą covidu PiS marnował pieniądze na drukowanie
kart do głosowania w wyborach, które się nie odbyły. Mimo
ostrzeżeń wirusologów i całego
środowiska lekarskiego, rząd
zaniechał przygotowania do
drugiej fali, bo był zaangażowany w kampanię wyborczą
Andrzeja Dudy. Potem przez
wiele tygodni po wyborach prezydenckich partia rządząca po-

chłonięta była wewnętrznymi
walkami koalicyjnymi o stanowiska w administracji publicznej i w spółkach Skarbu Państwa. Minister zdrowia uwikłał
się w kontrowersyjne transakcje handlowe, po ich realizacji
zrezygnował ze stanowiska w
najbardziej newralgicznym momencie pandemii. Dopiero kilka tygodni temu rząd zauważył, że dla jej powstrzymania
warto porozumieć się z prywatną służbą zdrowia. Rząd działa w totalnym chaosie. I najprawdopodobniej obecnym
protestem kobiet będzie tłumaczy swoje zaniedbania i finansowe „wałki”, jakich się dopuszczono, niby walcząc z covidem.
Pieniądze na partyjne i prywatne interesy się znalazły, ale na
zwiększenie bezpieczeństwa
zdrowotnego obywateli w czasie pandemii zabrakło. Takie
działania i zaniechania rządu
zagrażają życiu i zdrowiu Polaków. Nic dziwnego, że ludzie
wyszli na ulicę. Poczuli się zwyczajnie oszukani, bezbronni i
ograbieni przez rząd z własnych pieniędzy i to w szczycie
pandemii koronawirusa. Do tego jeszcze doszedł wyrok Trybunału na kobiety. Tego było
już za wiele. Ludzie mają dość.
Dlatego protestują.
Mam nadzieję, że nie zwiększy
się liczba ludzi zakażonych na skutek masowych protestów społecznych. Będzie to bowiem pretekst
dla rządu do podjęcia drastycznych działań w celu ich skutecznego zdławienia. Pamiętajmy jednak, że tę wojnę wywołał PiS i to
on wyciągnął ludzi na ulicę. To
partia rządząca ponosi całkowitą
odpowiedzialność za obecną sytuację w kraju i za gniewne nastroje społeczne. Bo ta władza nie lubi kobiet ani wolności.
Wierzę, że trwająca obecnie
rewolucja okaże się bezkrwawa
i że najpóźniej w przyszłym roku
uda się odwołać rząd, który poniewiera własny naród. W tym
kontekście jestem dumna, że w
dniu 29.10.2020 r. Rada Dzielnicy Ursynów przyjęła stanowisko
potępiające ograniczenie praw
kobiet na mocy wyroku „Trybunału Konstytucyjnego” z dn.
22.10.2020 roku. Samorząd ursynowski stał się tym samym jednym z pierwszych samorządów
w Polsce – obok częstochowskiego i wrocławskiego – który stanął
w obronie kobiet.
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Rząd powinien stanowczo walczyć z anarchią
Przypominam ci, że Polki walczą o liberalizację przepisów aborcyjnych, chociaż
nie tylko o to. Jaki jest twój stosunek do
aborcji?
Obowiązuje zakaz aborcji eugenicznej, a
strajkujące, o dziwo, nie biorą tego pod uwagę. Chodzi im najwyraźniej o to, żeby usuwać nawet te płody, u których wykryje się
syndrom Downa. Idąc dalej tym tropem,
można będzie w końcu podważyć w Polsce
wszystko, co zostało ustanowione prawem,
a to prawo w sprawie aborcji potwierdził
właśnie Trybunał Konstytucyjny.
Czy jego obecna przewodnicząca Julia
Przyłębska to dla ciebie prawniczy autorytet?
Oczywiście.
Czy ten twój dla niej szacunek bierze się
z tego, że stała się ona „odkryciem towarzyskim” w oczach prezesa twojej partii –
Prawa i Sprawiedliwości, przyjmując go na
bardzo mu smakujących obiadkach?
Niezwykle cenię Twój sarkazm, ale nie –
na pewno nie z tego powodu. Ona jest naprawdę prawniczym autorytetem i trzyma
się wyłącznie litery prawa. Nie tak jak stowarzyszenie zbuntowanych sędziów Iustitia,
które deklaruje apolityczność, a w praktyce
włącza się w politykę.
Czyżbyś twierdził, że pani Przyłębska nie
wykonuję żadnych politycznych ruchów?
Błagam – nie mylmy pojęć. To, że prywatnie ona kogoś lubi i zaprasza np. na kolację, nie jest równoznaczne z deklaracją
polityczną.

WŁADYSŁAW MINKIEWICZ, ur. w 1945 roku w Milanówku.
Syn Władysława Minkiewicza (1913-1988), zastępcy kierownika Sekcji Ogólnej Departamentu Spraw Zagranicznych Delegatury Rządu na Kraj podczas II Wojny Swiatowej, żołnierza-ochotnika Armii Krajowej walczącego w Powstaniu Warszawskim, po wojnie tłumacza literatury włoskiej, oraz Teresy z Małcużyńskich, siostry pianisty Witolda.
Wnuk Antoniego Minkiewicza, Ministra Aprowizacji w latach 1918-1919, naczelnego
komisarza Zarzadu Cywilnego Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego w wojnie polsko-bolszewickiej i Witolda Małcużyńskiego, finansisty, ostatniego dyrektora Giełdy Pięnieżnej w
Warszawie przed wybuchem II Wojny Swiatowej.
Jeszcze podczas studiów w Szkole Głownej Planowania i Statystyki rozpoczął w roku
1967 współpracę z Rozgłośnią Harcerską w Warszawie, P.A. Interpress i miesięcznikiem
Polskiego Komitetu Olimpijskiego „Dysk Olimpijski”.
Pozostając na emigracji, był trzykrotnie na igrzyskach olimpijskich (Montreal, Ateny,
Londyn) i innych wielkich imprezach sportowych. Pozostaje do dziś członkiem AIPS (Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Sportowych) i Klubu Dziennikarzy Sportowych w Polsce. Napisał książkę dokumentującą historię igrzysk („Olimpijska gorączka.
Dzieje Igrzysk inaczej”). W latach 70-tych współpracował z Polską Sekcją BBC w Londynie, a w okresie 1984-1995 pracował w Dziale Badań i Analiz Radia Wolna Europa w Monachium.
Obecnie jest związany zawodowo z produkcją filmową, grywając kilka razy w roku niewielkie role, na co dzień zaś pracując w ochronie planu filmowego. Dorabia też w światku filmowców jako kierowca 7-tonowej ciężarówki. Od 2010 roku członek polskiej partii
Prawo i Sprawiedliwość. Był w Spolecznym Komitecie Poparcia Jarosława Kaczyńskiego
w Monachium, a następnie w roku 2013 współzałożycielem i przewodniczącym Klubu „Gazety Polskiej” w Monachium.
MACIEJ PETRUCZENKO: Wyemigrowałeś z nieistniejącego już PRL-u
u w sierpniu
1969 roku, udając się do Londynu, żeby
poduczyć się angielskiego i co nieco zarobić.
Wiem, że z niemałym trudem uzyskałeś tam
azyl. Dziś – już jako mieszkaniec Niemiec i
do niedawna właściciel mieszkania na Kabatach – bywasz w Warszawie nierzadko. Jak
widzisz obecną Polskę?
WŁADYSŁAW MINKIEWICZ: Żyję Polską
nieprzerwanie od momentu wyjazdu. Żyłem
nią zarówno wtedy, gdy znalazłem zatrudnienie w polskiej sekcji BBC, jak i później,
gdy już pracowałem w Dziale Badań i Analiz Radia Wolna Europa w Monachium. W
moim stosunku do kraju nic się do dzisiaj nie
zmieniło. Tyle że obecnie patrzę z wielkim
niepokojem na to, co się u nas dzieje. Zauważam ewidentne próby zdestabilizowania sytuacji politycznej i obalenia legalnie wybranego rządu. W ostatnich latach najpierw
zaatakował tzw. Komitet Obrony Demokracji, potem pojawili się Obywatele RP, po nich
nadeszły Czarne Parasolki, w ślad za nimi
stronnictwo tęczowych, a dziś już widać, że
poprzez tzw. „strajk kobiet” dąży się po prostu do wojny domowej i przelewu krwi. Nie
wiem, jak to się wszystko skończy. Moim
zdaniem, w reakcji na to rząd powinien być
o wiele bardziej stanowczy w działaniach.
Łamanie prawa nie może może być trakto-

wane pobłażliwie. Liderów strajku należy
aresztować i stosownie osądzić. A wymierzona kara winna być nieuchronna. Obawiam
się jednak, że z powodu niedokończenia reformy wymiaru sprawiedliwości sądy mogą
celowo sprawców zamieszek uniewinniać,
co z kolei może jeszcze bardziej rozzuchwalić protestujących, którzy w barbarzyński
sposob niszczą mienie – fasady kościołów czy
zabytkowe budynki.
Czyżby w tobie, dawnym zwolenniku
wolności, zaczął nagle odzywać się zamordysta? W całym kraju demonstrują dziesiątki tysięcy młodych Polek, niezgadzających
się z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, a ty chcesz je posyłać
za kraty. Czy ty już nie lubisz kobiet?
Ależ skąd, kobiety zawsze lubiłem i nadal
lubię, trudno byłoby mi bez nich żyć. Nie
lubię natomiast rozróby, która prowadzi do
anarchii. Zresztą, wspomniałem tylko o konieczności zapuszkowania prowodyrów i
prowodyrek demonstracji, bo przecież
wszystkich zapuszkować się nie da. To, co się
dzieje, to jakby realizacja scenariusza „wyłączenia rządu”, proponowanego przez przewodniczącego Rady Fundacji „Otwarty Dialog” Bartosza Kramka, mającego przez swoją ukraińską żonę Ludmiłę Kozłowską podejrzane koneksje rosyjskie.

Powiedz zatem, czy twoim zdaniem Kościół Rzymskokatolicki odgrywa w tej chwili w Polsce właściwą rolę i czy młodzieżowe
protesty przeciwko jego poczynaniom nie
mają jakiegokolwiek uzasadnienia...
Rola Kościoła jest absolutnie wyjątkowa.
To Kościół właśnie jest opoką, która pozwoliła Polsce przetrwać wojny, okres zaborów
i prosowieckiej afiliacji od 1944 roku. Gdy
teraz Kościół jest walony przez demonstrantów na odlew, to mnie to oburza do głębi.
Dochodzi do szargania rzeczy świętych, dewastacji pomników. Nagle objawiła się w
Polsce nieprawdopodobna barbaryzacja
obyczajów. Najbardziej mi przykro, że tak się
dzieje w Warszawie, mieście, w którego glebę wsiąkło tyle powstańczej krwi…
Barbaryzacją nazywasz coś, co jest buntem młodzieży, w jakim – oczywiście w
zupełnie innych okolicznościach politycznych – sami braliśmy udział w 1968 roku…
Porównując te, jakże różniące się od siebie protesty, popełniasz – oględnie mówiąc
– spore nadużycie. Myśmy nigdy nie dopuszczali się zachowań godnych oszalałych
z nienawiści Hunów, którzy w barbarzyński
i wulgarny sposób demolują święte miejsca.
Dziś to niedouczona młodzież, którą wychowali niedouczeni nauczyciele. Naukę
prawdziwej historii w ogromnej mierze ograniczono, proponując w zamian edukację
seksualną i pokazywanie dzieciom jak się
należy onanizować. To się po prostu w głowie nie mieści. Ufam, iż nie życzyłbyś sobie, by Twoi wnukowie byli edukowani w taki własnie sposób…
Ogólnopolskie strajki trwają. Jakie zatem
jest – twoim zdaniem – wyjście z tej trudnej sytuacji rozdźwięku między społeczeństwem a władzą. Tym bardziej, że mamy
przecież pandemię covid-1
19 i gospodarka
przechodzi nieunikniony kryzys?
Mam nadzieję, że właśnie ze względu na
covid-19 przyjdzie opamiętanie, bo liczba zakażonych oraz ofiar śmiertelnych systematycznie wzrasta. Strajkujący nie chcą
pamiętać, jak wiele dobrego zrobił obecny
rząd, który potrafił ożywić na powrót Grupę Wyszechradzką, przekuć w czyn utworzenie grupy państw Trójmorza, znacznie
powiększyć kontyngent wojsk amerykańskich na terytoriuem Polski, utworzyć jakże ważne Wojska Obrony Terytorialnej,
ruszyć z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego czy też z przekopem Mierzei Wiślanej. Choćby z uwagi na to – próbie podpalenia Polski należy dać zdecydowany odpór. A tak nawiasem mówiąc,
rywalizująca obecnie z PiS-em Koalicja
Obywatelska na pewno cieszy się ukradkiem, że to nie jej przychodzi rządzić w
tak trudnym czasie... Dopiero mielibyśmy
się z pyszna, gdyby obecna opozycja była
teraz u władzy...

#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

„Sen” – spektakl poetycki
Z okazji 83. rocznicy śmierci
Bolesława Leśmiana Muzeum
Literatury zaprasza na dwa wyjątkowe pokazy spektaklu poetyckiego z wierszami Bolesława Leśmiana.
Spektakle:
8 i 9 listopada 2020, g. 19:00
// Służewski Dom Kultury
9 listopada oprócz pokazu na
żywo odbędzie się również
transmisja spektaklu on–line.
Z powodu pandemii koronawirusa liczba miejsc na sali teatralnej jest ograniczona. Wydarzenie odbędzie się przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa (COVID-19),
tj. noszenia maseczek, dezynfekcji rąk, zachowania dystansu
społecznego, wypełnienia oświadczenia zdrowia.

Białoruska Liryka Wokalna
W piątek 6 listopada o godz. 18.00 razem ze Służewskim Domem Kultury zapraszamy na wydarzenie pt. Białoruska Liryka
Wokalna , w którego programie znajdą się najpiękniejsze pieśni w języku białoruskim opisujące piękno kraju, jego historię,
nostalgię, tęsknotę, radość, miłość oraz przyjaźń.
Obowiązują bezpłatne wejściówki - dostępne online i w kasie SDK. Koncert odbędzie się zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi. Prosimy pamiętać o noszeniu maseczek,
zachowaniu dystansu i dezynfekcji rąk.
Szczegółowe informacje na stronie: www.sdk.waw.pl.

VII Mokotowski Bieg SGH!
Do 15 listopada możecie
wziąć udział w wirtualnym VII
Mokotowskim Biegu SGH!
Biegniemy razem dla Jasia,
chłopca który urodził się z bardzo rzadką wadą wrodzoną –
zarośniętymi przewodami słuchowymi oraz nie w pełni wykształconymi uszkami!
Bieg SGH to aktualnie największy bieg uliczny w Polsce
organizowany przez studentów. Niestety, ze względu na
wybuch pandemii COVID-19 –
jak wiele innych sfer życia, musiał zostań przeniesiony do
przestrzeni online. Pobiec można na 3 dystansach: 5 i 10 km
dla dorosłych oraz 1 km dla dzieci. Zmagania sportowe trwają w tym roku aż 3 tygodnie: od 25 października do 15 listopada. Uczestnicy otrzymują pakiety startowe z pamiątkową koszulką i medalem.
Link do zapisów i więcej informacji na: www.bieg.samorzadsgh.pl. Współorganizatorem biegu jest Dzielnica Mokotów!

Punkty pobrań - testy
na koronawirusa!

Uruchomiony został nowy punkt na Mokotowie, który
znajduje się przy SZPZLO Warszawa – Mokotów przy
ul. Chełmskiej 13/17 i jest czynny od poniedziałku do
piątku w godzinach 15.30-17.30 oraz w soboty i niedziele w godzinach 9.00-11.00. Telefon kontaktowy do
placówki - 572 554 784.
Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń, utworzono nowe punkty wymazowe. Obecnie na 27 punktów pobrań w Warszawie aż 16
funkcjonuje w miejskich przychodniach, z czego dziesięć z nich to
punkty mobilne, które działają w formule drive through.
Dzięki punktom wymazowym, pacjenci ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu mogą wykonywać bezpłatne testy pod
kątem zakażenia koronawirusem. Badania finansuje NFZ. Mieszkańcy mogą wykonywać testy w dowolnie wybranej placówce, niezależnie od dzielnicy, w której mieszkają.
Więcej informacji dla pacjentów mokotowskich ZOZ-ów:
http://www.zozmokotow.pl/
Wykaz wszystkich punktów wymazowych, w tym działających w miejskich przychodniach znajduje się na stronie: www.nfz-warszawa.pl.
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Jak wyglądała Warszawa w średniowieczu?
Przyszła stolica Polski w
czasach Władysława Jagiełły nie była imponującym miastem. Musiała być
jednak zorganizowana nowocześnie, czego dowodem
jest wyznaczenie jej na
miejsce rozprawy prowadzonej przez legata papieskiego. Przyjrzyjmy się średniowiecznemu miastu.
Warszawa do grona głównych miast Polski weszła późno, jednakże korzystne położenie od samego początku sprzyjało jej dynamicznemu rozwojowi. W wyniku unii z Litwą doszło do wzrostu znaczenia Warszawy. W 1408 książę mazowiecki Janusz I Stary wykupił
Warszawę, a w 1413 przeniósł
stolicę Księstwa Mazowieckiego
z Czerska właśnie do przyszłej
stolicy Polski. Wróćmy jednak
do początków.

Od drewnianego grodu
po wielkie miasto
Najstarsze ślady bytności człowieka na terytorium współczesnej Warszawy pochodzą z końca starszej epoki kamienia, a
więc około 12 tysięcy lat p.n.e. W

kolejnych stuleciach terytorium
obecnej stolicy Polski sporadycznie było zamieszkiwane przez
plemiona. Bez wątpienia ważnym świadectwem bytności Słowian jest grodzisko na Grochowie, istniejące już w X wieku.
Do końca XV wieku na terenie
obecnej Warszawy istniały
wzmiankowane w źródłach osady jak: Tarchomin, Młociny, Białołęka, Żerań, Wawrzyszew, Palikowo, Mostki (Powązki), Targowe, Warszewa, Kamion, Grochowo, Wielka Wola, Kawęczyn,
Gocław, Solec, Jazdów, Rakowo, Czechowice, Skorosze, Mokotów, Wyględowo-Kościesze,
Zerzno, Służewo, Milanowo, Zawady, Kaczkowo, Miedzeszyn
oraz Powsino.
Interesujące nas miasto nad
skarpą wiślaną powstało na
przełomie XIII i XIV wieku nad
rzeką Kamionką. Było to miejsce
strategiczne – lokalizacja grodu
to “cypel” skarpy wiślanej pomiędzy dwoma potokami spływającymi z niej: pierwszy (Kamionka) płynął mniej więcej
wzdłuż współczesnej ulicy
Grodzkiej, a drugi z rejonu placu Zamkowego przez dziedzi-

niec kuchenny Zamku Królewskiego. Gród otoczony był wałem ziemno-drewnianym, zaś jego pozostałości odkryto w czasie
renowacji pałacu pod Blachą. Z
czasem powstała najpierw Wieża Grodzka, a potem cała osada
miejska. Założono ją w polu, czyli na tzw. “surowym korzeniu”.
Powstające miasto zyskało
prawa prawdopodobnie podczas
panowania księcia mazowieckiego Bolesława II (1251-1313).
Powodem powstania nowego
miasta było jego strategiczne położenie. Skarpa Wiślana dawała
możliwość kontroli rzeki przy
niewielkim nakładzie militarnym. Przez to miejsce biegł również szlak z Sochaczewa na
wschód. Trzecim szlakiem była
droga lądowa północ-południe z
Czerska do Zakroczymia, ponad
skarpą, śladem takich współczesnych ulic jak Nowoursynowska,
Mokotowska, Krakowskie Przedmieście, Świętojańska, Nowomiejska.
Średniowieczne dokumenty
z Warszawy świadczą, że było
to raczej zwyczajne miasto o kupiecko-rzemieślniczym kształcie. Wokół miasta rozwijały się

osady rolnicze, które zaopatrywały nie tylko Warszawę, ale też
uczestniczyły w handlu wiślanym. Pierwsi osadnicy pochodzili przede wszystkim z Torunia. Podobnie jak w innych miastach na prawie chełmińskim
charakterystyczne były wąskie
parcele – 9-metrowej szerokości
oraz prostopadły układ ulic. Co
ciekawe, niemal identyczny
układ zauważyć można m. in. w
Iławie. W XIV wieku miasto zajmowało powierzchnię około 10
hektarów, wytyczono w nim 12
ulic oraz około 150 posesji, z czego 40 przy rynku, a otoczyły je
najpierw wały, a potem mury z
dwiema bramami: Nowomiejską (Łazienną) oraz Krakowską
(Mieszczan).
Średniowiecznej Warszawie
przysłużył się przede wszystkim
książę mazowiecki Janusz I Starszy. Był on inicjatorem budowy
Domu Wielkiego (Curia Maior),
który dziś jest najstarszą, gotycką częścią Zamku Królewskiego. Książę lubił spędzać w Warszawie niedzielę, a także święta.
4 czerwca 1413 roku, w przywileju zebrano wszystkie dotychczasowe udogodnienia dla

mieszkańców miasta, określono
jego granice oraz dni targowe
(czwartek dla Starej Warszawy,
poniedziałek dla Nowej).

Handel Wiślany
podstawą rozwoju
Warszawa weszła w okres dynamicznego rozwoju. Stare miasto okalały coraz okazalsze fortyfikacje, zwieńczone basztami i
bramami. Po wojnie 13-letniej
odblokowanie handlu wiślanego
Korony spowodowało jeszcze dynamiczniejsze tempo rozwoju
miasta. A jak wyglądało życie w
ówczesnej Warszawie? Z pomocą przychodzą liczne źródła – od
dokumentów sądowych, poprzez spisy praw miejskich, aż
po prowadzone przez kościół
kroniki i księgi.
Pracowano wówczas bardzo
dużo – przez 250 dni w roku,
sześć dni w tygodniu i po kilkanaście godzin dziennie. Zdecydowanie najliczniejszą grupą
zawodową w dawnej Warsza-

wie byli rzemieślnicy. Byli to
głównie kowale, rzemieślnicy
obrabiający skóry, sporo było
również bednarzy, tkaczy czy
krawców. Najmniej było wysoko wykwalifikowanych specjaliatów – złotników, tkaczy złotem czy malarzy. Niewielu było
również aptekarzy, mieczników
i kuszników. Jeśli chodzi o zarobki, to elitą byli złotnicy i rymarze, a najmniej zarabiali
garncarze.
Drewniany dom kosztował
480 groszy. Za konia trzeba było z kolei zapłacić od 100 do 200
groszy. Zwykły robotnik musiał
więc pracować na dom przez
dwa lata, a na konia – od 6 do 10
miesięcy. Z kolei roczne utrzymanie rodziny kosztowało 32
gramy srebra. Ludność przyszłej
stolicy Polski nie przekraczała
wówczas kilku tysięcy mieszkańców, zaś najczęściej emigrowali
do niej mieszkańcy mniejszych
miejscowości na Mazowszu.
Piotr Celej

Nowa polityka turystyczna stolicy...
Warszawa ma blisko 2 mln
mieszkańców, a w 2019 roku odwiedziło stolicę ponad 10 mln
turystów i ponad dwukrotnie
więcej gości jednodniowych. Turystyka pełni ważną rolę w rozwoju miasta, dlatego wprowadzono „Politykę turystyczną
m.st. Warszawy”, która zapewni jej spójność z innymi funkcjami miasta.
- Doceniamy rolę, jaką turystyka pełni w rozwoju stolicy. Wpływa na PKB,
zatrudnienie, dochody budżetowe, wizerunek miasta i otwartość jego mieszkańców. Naszym celem jest zapewnienie spójności turystyki z innymi funkcjami miasta, a także podnoszenie konkurencyjności Warszawy na europejskim rynku turystycznym. Zwłaszcza
teraz, gdy w wyniku pandemii COVID19 turystyka poważnie ucierpiała –
podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
Zwiększenie aktywności turystycznej w dzielnicach, stosowanie proekologicznych rozwiązań w usługach turystycznych, zachowanie równowagi
pomiędzy potrzebami turystów i mieszkańców – te i inne postulaty znalazły się
w dokumencie wprowadzonym przez
Warszawę. „Polityka turystyczna Warszawy” uwzględnia zapisy z „Agendy
Miejskiej dla Unii Europejskiej” oraz
„Nowej Agendy Miejskiej” Narodów
Zjednoczonych.
Podczas przygotowania „Polityki turystycznej m.st. Warszawy” korzystano
również z doświadczeń i strategii innych
miast, w tym: Londynu, Nowego Jorku,
Brukseli, Dublina, Zurychu, Sztokholmu, Pragi, Helsinek, Aten, Oslo, Rzymu,
Berlina, Wiednia, Paryża, Lizbony, Madrytu i Amsterdamu. Dobre praktyki z

sześciu ostatnich miast posłużyły do sformułowania zapisów zawartych w warszawskiej polityce turystycznej.
- Jako miasto potrzebujemy polityki
turystycznej, ponieważ Warszawa stała się miastem globalnym, z którego
można korzystać na wiele sposobów.
Poza tym turystyka przenika wszystkie sfery życia Warszawy - nasze myślenie o turystyce jest jednocześnie tworzeniem oferty spędzania czasu wolnego
dla mieszkańców – dodaje prezydent.
W 2019 roku w Warszawie było ponad 50 tys. miejsc noclegowych w
obiektach zbiorowego zakwaterowania, a kolejnych niemal 7 tys. w serwisach internetowych oferujących najem

krótkoterminowy. Rozwój bazy noclegowej w dzielnicach Warszawy jest nierównomierny - najwięcej miejsc noclegowych dla turystów znajduje się w
Śródmieściu (35 proc.). Na kolejnych
miejscach plasują się Włochy (14 proc.)
oraz Mokotów i Wola (po 10 proc. na terenie każdej z tych dzielnic).
Jednym z kluczowych zagadnień „Polityki turystycznej” jest rozpraszanie
ruchu turystycznego w mieście, aby
uniknąć natłoku odwiedzających w
Śródmieściu. W tym celu chcemy
zwiększać aktywność turystów w innych dzielnicach Warszawy. W tym obszarze kluczowe dla miasta jest jednak
zachowanie pozytywnej relacji pomię-

dzy dzieleniem się lokalnością a spokojem życia mieszkańców.
We wprowadzonym dokumencie,
uwzględniono również wpływ pandemii COVID-19, która w 2020 roku sparaliżowała ruch turystyczny na całym
świecie. Jej skutkiem jest globalny spadek dynamiki ruchu turystycznego, który dotyka także Warszawę. Osiągnięta
przez miasto pozycja na rynku turystycznym powinna zapewnić stosunkowo szybki powrót do wypracowanych w
ostatnich latach wskaźników.
Silnym czynnikiem rozwoju ruchu
turystycznego w stolicy jest przemysł
spotkań. Biorąc pod uwagę wskaźnik
CIMI (Competitiveness Index of Me-

etings Industry), Warszawa jest najbardziej konkurencyjnym miastem polskim
na międzynarodowym rynku spotkań.
W 2019 roku w stolicy odbyło się blisko
16 tys. spotkań (kongresów, konferencji, targów), co oznacza, że średnio
dziennie organizowano tu ponad 40
wydarzeń. Wzięło w nich udział łącznie
niemal 2,8 mln uczestników.
„Polityka turystyczna m.st. Warszawy” wyraża sposób myślenia o turystyce oraz formułuje wartości i zasady, które jej dotyczą i zostały ujęte w ośmiu
kierunkach sprzężonych z celami operacyjnymi „Strategii #Warszawa2030”.
Dokument określa ich zastosowanie w
praktycznych działaniach realizowanych przez samorząd we współpracy z
mieszkańcami i branżą, co umożliwi
zharmonizowanie rozwoju turystyki z
rozwojem miasta.
Dokument został przygotowany w
modelu partycypacyjno-eksperckim.
Do współpracy zaproszono ekspertów
zewnętrznych, przedstawicieli warszawskiego samorządu oraz szerokie
grono reprezentantów warszawskiej
branży turystycznej. W toku prac wykorzystano rekomendacje z przeprowadzonej diagnozy stanu turystyki.
Istotne było stworzenie dokumentu
akceptowanego przez mieszkańców,
dlatego projekt dokumentu o polityce
turystycznej poddano konsultacjom
społecznym. Został on przyjęty bardzo
pozytywnie, a sposób rozpatrzenia
zgłoszonych uwag opisano w raporcie
z konsultacji.
Zapisy „Polityki turystycznej m.st.
Warszawy” i wynikające z niej rekomendacje stanowią wytyczne do
uwzględnienia w programach wykonawczych w ramach realizacji „Strategii #Warszawa2030”.
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Czy wyp...j to
wulgaryzm?
Na mojej kontrowersyjnej dla
PIS ulicy ZWM, w piątek spotkał
mnie mój sąsiad i pyta, czy czytałem ostatnią poezję w Passie Wojtka Dąbrowskego (nr 43) pt.
„Wyp..j”. Przyznałem, że jeszcze
nie. To jak przeczytasz to zadzwoń
i powiedz jak oceniasz ten powszechny dzisiaj w Polsce rzekomo wulgaryzm.
Przeczytałem i mam następującą ocenę: tak wspaniałego wiersza dawno nie czytałem. Wielkie
gratulacje dla pana Wojtka! Opisał w tych kilku zwrotkach cały
złożony ogrom problemów w jakich znalazła się Polska, a kobiety w szczególności. Oceniam te nasze problemy jako senior, a wiec
ten, którego nie dotyczą już np.
sprawy aborcji. Przyłączam się
jednak do poparcia wszystkich poruszonych w „babskim” proteście.
Najbardziej wyraziście, dowcipnie i jednoznacznie wypowiedział
się Wojciech Dabrowski. Wiem do
kogo i dlaczego skierowane jest
„wyp...j”. Wiem też, że w tym
przypadku jest to zwrot najbardziej trafnie zaadresowany do rządzących. Ubolewam jednak ze ci
(rządzący) udają że to tylko wulgaryzm. W rzeczywistości to najbardziej trafnie przekazana prośba o spełnienie jej dla dobra większości Polek i Polaków. I to jak najszybciej, bo może być za późno.
Sławomir Litwin

Apel o stosowanie się do Nadmiar postulatów to błąd
zasad zapobiegania
zakażeniom koronawirusem W
Szanowna Redakcjo!
W związku z gwałtownym wzrostem zakażeń koronawirusem,
ofiar śmiertelnych z tym związanych ( nie tylko u osób starszych i
schorowanych, również u młodych, tzw. zdrowych) oraz paraliżem
polskiego systemu ochrony zdrowia, apeluję do przestrzegania zasad
wzajemnej naszej ochrony czyli:
1.Prawidłowego noszenia masek w miejscach publicznych, windach,
galeriach, sklepach. Maseczka zsunięta poniżej nosa to właściwie
brak maseczki. Nie chodzi o to, że ktoś obawia się zakażenia czy też
nie obawia się go, tylko o niekontrolowane rozprzestrzenianie się
wirusa w wydychanym właśnie przez nos powietrzu ( z maską na
ustach!) narażając nas wszystkich na kolejne restrykcje i ograniczenia
w każdej dziedzinie życia oraz na kolejne ofiary śmiertelne, nie tylko
z powodu Covid 19, co jest oczywiste - inne groźne choroby pozostały
i nie są leczone.
2. Wietrzenia sklepów, galerii, punktów usługowych ( niektóre już
to robią). Lepiej ubrać się cieplej i tym samym stosować metodę,
która sprawdza się w innych krajach, co potwierdzone jest danymi
na temat zachorowań oraz merytorycznymi uzasadnieniami tych
zasad w ich mediach. Niestety, niektórzy administratorzy budynków
nie mają dostatecznie wyobraźni i odpowiedzialności, przykładem
jest SM Przy Metrze - brak wietrzenia Galerii Ursynów, sprzedawcy
bez maseczek lub w maseczkach spuszczonych pod nos i nie tylko
zresztą. Niedawna wizyta u pani fryzjerki na Natolinie potwierdziła
brak wyobraźni i życzliwości w stosunku do klienta - pani fryzjerce
jest zimno i nawet nie chce uchylić lufcika, twierdząc ,że “było już
wietrzone” przebywając bez maski w zakładzie, zakładając mało
skuteczną przyłbicę dopiero w momencie wejścia klienta do środka
) - zakład mieści się w bardzo małym pomieszczeniu należącym do
SM Wyżyny.
Może warto jeszcze wykazać się cierpliwością, solidarnością i
wzajemnym wspieraniem się, przyczyniając się do uniknięcia wielu
tragedii i lockdownu?
Z wyrazami szacunku
D r B a r b a r a Ko s i c k a - S o b i e s z e k ( b i o l o g i a m e d y c z n a )

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Śpieszmy się kochać ludzi
oronawirus wciska się we wszystkie obszary naszego życia, a my dysponujemy na razie skromnym arsenałem środków, by powstrzymać jego ekspansję. Jak dotychczas, najskuteczniejsze okazują się maseczki (pod
warunkiem, że są zakładane zgodnie z zaleceniami) i zachowanie dystansu społecznego. W przypadku walki z koronawirusem troska o własne zdrowie, to także troska o zdrowie innych, bowiem każdy z nas, w razie zakażenia COVID-19 staje się nosicielem,
stwarzając potencjalne zagrożenie dla innych.
Epidemia pokrzyżowała możliwość odwiedzania cmentarzy. Niezależnie od oceny, czy decyzję
o ich zamknięciu na trzy dni uznać za słuszną, trudno nie przyznać racji tym, którzy ją powzięli. W
ścisku powstałym podczas wizyt na największych nekropoliach na pewno dochodziłoby do kolejnych zakażeń, a to nie przysłużyłoby się powstrzymaniu zarazy. Odpowiedzialni za taką decyzję kierowali się zapewne racjonalnymi przesłankami, popartymi właściwym rozpoznaniem stanu zagrożenia epidemiologicznego. Niestety, prognoza w tej materii nie jest optymistyczna – ani u nas, ani
w pozostałych krajach Europy i świata.
Niemożność odwiedzania grobów najbliższych sprawiła, że tradycyjna atmosfera dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek była inna niż zwykle. Trzeba przyznać, że spotkało się to ze zrozumieniem większości ludzi, którzy w tych dniach zostali w domach. To rozwiązanie podyktowane wyższą koniecznością znalazło też zrozumienie w środowisku lekarzy i epidemiologów. W ich ocenie, trzeba zrobić wszystko, by przerwać łańcuch transmisji wirusa. Zamknięcie cmentarzy
miało to właśnie na celu, choć nie jest to opinia powszechna. Oczywiście, wiele osób wykorzystało ten czas na rekreację, spacery etc. Zaroiły się parki, miejsca nadające się do dłuższych spacerów. Na ścieżkach rowerowych, nad Wisłą, na Zawadach, gdzie często bywam, pojawili się
w dużej liczbie rowerzyści.
Jak zwykle, nie brak głosów, że to
„Epidemia pokrzyżowała
działanie było na wyrost i niepotrzebne. Trudno dyskutować z takimożliwość odwiedzania
mi głosami, jednak jest grupa bizcmentarzy. Niezależnie od
nesmenów i ludzi, którzy właśnie w
tych dniach zarabiali na sprzedaży
oceny, czy decyzję o ich
zniczów, kwiatów i rozmaitych gazamknięciu na trzy dni uznać
dżetów ozdobnych. To oni stracili
Pytanie – czy nie możza słuszną, trudno nie przyznać najbardziej.
na było przewidzieć takiego rozracji tym, którzy ją powzięli”
woju sytuacji. W końcu, każdy biznes jest obarczony pewną dozą ryzyka. Zatem, czy obciążanie podatnika odszkodowaniami za czyjeś decyzje jest słuszne? Rekompensaty dla tych, którzy w wyniku zamknięcia cmentarzy zostali uderzeni po kieszeni, są więc różnie oceniane przez obywateli. Przecież właściciel sklepu, który licząc na upały zakupi dużą partię
lodów lub napojów chłodzących, a w wyniku fali chłodów ich nie sprzeda, ponosi tego konsekwencje. W takich wypadkach rząd nie przerzuca strat właściciela na skarb państwa. Biznes to biznes.
Zawsze towarzyszy mu jakieś ryzyko.
Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki to czas wspominania zmarłych, ale też czas refleksji
nad kruchością życia i jego sensem. Trzeba przyznać, że ten rok okazał się ostatnim dla wielu
spośród nas. Odeszli wielcy aktorzy, ludzie kultury, sztuki, luminarze znani z ekranów telewizyjnych i kinowych, ludzie teatru, literaci, muzycy. Nie będą już czynnymi uczestnikami życia
kulturalnego, chociaż ich dorobek pozostanie z nami na długo. Kończy się pewna epoka – czas
utalentowanych artystów obdarzonych niepowtarzalną osobowością. Nieubłagalne prawa biologii sprawiają, że wielu spośród tych, którzy kształtowali naszą wrażliwość, rozśmieszali czy
doprowadzali do łez – już nie ma pośród nas, a pozostali wykruszają się jeden po drugim. To spostrzeżenie może wydawać się dość bezwzględne, ale trudno mu się oprzeć. Tylko w tym roku
odeszli tak wielcy artyści jak: Andrzej Strzelecki, Paweł Królikowski, Wojciech Pszoniak, Jerzy
Łapiński, Dariusz Gnatowski, Piotr Szczepanik, Jacek Czyż, Emil Karewicz, Jerzy Gruza, Jerzy
Pilch, Romuald Lipko i inni.
Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą – pisał ks. Jan Twardowski. Z pewnością,
miał rację. Warto wrócić do tych postaci i ich dorobku, co zamierzam uczynić w kolejnych felietonach.
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Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

poprzednim felietonie przytoczyłem wypowiedź znanego z ciętego języka satyryka Krzysztofa Skiby: „Chcę zaznaczyć, że bardzo podoba
mi się wulgarny charakter tych protestów. Dopóki jest wulgarny, dopóty jest autentyczny. Dopóki krzyczycie “Wypierdalać!”, dopóty żadna stara
Budka nie przyklei się wam do akcji, a żadna śliska Schetyna nie wlezie na trybunę”. Nie minął tydzień, a u coraz większej liczby osób gaśnie entuzjazm co do popierania ruchu
społecznego zwanego Strajkiem Kobiet. Widzę to u wielu moich znajomych i najbliższej rodziny, która w zdecydowanej większości jest „antypisem”. Powołano do życia Radę Konsultacyjną Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i kogo wśród tego zacnego gremium widzimy?
Pana Michała Boniego, rutynowanego partyjniaka o ultraliberalnych poglądach, który kolejno był
członkiem Kongresu Liberalno – Demokratycznego i Unii Wolności. Był w radzie programowej Forum
Liberalnego, ale nie tylko. Był również zarejestrowanym kandydatem na tajnego współpracownika peerelowskiej bezpieki, a następnie tajnym współpracownikiem. W styczniu 2008 r., w złożonym oświadczeniu lustracyjnym, potwierdził, że był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy. Powołanie do Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet osoby od zawsze
ściśle związanej z partiami politycznymi uważam za duży błąd. Jeśli ma to być jedna z twarzy apartyjnego „ruchu społecznego”, to życzę paniom powodzenia. Również część postulatów wysuwanych
przez RKOSK świadczy o działaniu spontanicznym, chaotycznym i nieprzemyślanym.
Jednym z nich jest żądanie przeznaczenia przez rząd w ciągu tygodnia 10 proc. z budżetu państwa na ochronę zdrowia. To mrzonka nie do spełnienia w dzisiejszych realiach krachu spowodowanego pandemią, Zresztą, pompowanie kolejnych miliardów w niewydolną strukturę nic nie da.
Od kilku dekad ten wór bez dna pochłania kolejne miliardy, a efektów jak nie było, tak nie ma. Należy raczej domagać się od rządu niezwłocznego zreformowania SYSTEMU, bo to on jest ciężko chory i dlatego niewydolny. Skoro nie ma w Polsce mędrców, którzy mogliby podjąć się tego ciężkiego zadania, należy po prostu skopiować sprawdzone wzorce obowiązujące u naszych sąsiadów –
Czechów i Niemców. U Czechów wprowadzono w 2011 r. symboliczne opłaty za wizytę u lekarza
(internista 6 zł, specjalista 15 zł), zaś w Niemczech już w 1883 r. kasy chorych, które funkcjonują
do dzisiaj. Tego należy domagać się od rządu – reformy systemu, a nie pompowania do NFZ kolejnych miliardów.
KOSK ogłosiła aż 13 obszarów pól walki, na których będzie skupiać swoje działania. Postulaty dotyczą nie tylko praw kobiet, ale m.in. praw osób LGBT, świeckiego państwa i kryzysu w polskiej psychiatrii. Czy główna przyczyna społecznego protestu, czyli zaostrzone
prawo aborcyjne, nie rozmydli się i nie zniknie w takim natłoku żądań? To bardzo możliwe. Coraz
częściej pojawiają się wśród osób popierających strajk głosy, że wysuwane żądania należy mocno
ważyć. Wystrzeliwanie ich z szybkością karabinu maszynowego działa na niekorzyść strajkujących
oraz ich zwolenników i na korzyść rządu. Czego moim zdaniem nie należy na razie żądać, poza mrzonką o przeznaczeniu 10 proc. z budżetu na służbę zdrowia?
Przede wszystkim natychmiastowego zaprzestania finansowania Kościoła przez państwo, faktycznego rozdziału państwa od Kościoła oraz wypowiedzenia konkordatu. Otwarta wojna z Kościołem to
niechybna klęska, przekonał się o tym choćby Janusz Palikot. Jestem człowiekiem niewierzącym i niepraktykującym, w mojej opinii
„Nie minął tydzień, a u coraz
polski Kościół kompromituje się
całej linii, ale nadal ma u nas
większej liczby osób gaśnie en- na
bardzo duże wpływy. Na tym
tuzjazm co do popierania ruchu obszarze potrzebna jest ewolua nie rewolucja. Czego zaspołecznego zwanego Strajkiem cja,
tem RKOSK powinna się domaKobiet. Widzę to u wielu moich
gać? Przede wszystkim abortus
lege artis, czyli praznajomych i najbliższej rodziny, provocatus
wa do legalnej aborcji na życzektóra w zdecydowanej
nie. I kolejno, lepszej Polski dla
osób LGBT+, odzyskania mewiększości jest „antypisem””
diów publicznych i uczynienia
z nich prawdziwego źródła wiedzy i informacji, defaszyzacji życia publicznego oraz likwidacji tzw. śmieciówek. Na tych obszarach można stawiać rządowi ultimatum i dopiero po jego odrzuceniu domagać
się dymisji. Dymisja rządu to poważna kwestia polityczna i na tym polu trzeba poruszać się niczym saper na polu minowym, ponieważ obecny rząd – cokolwiek o nim mówić – administruje państwem w
efekcie wygrania przez PiS demokratycznych wyborów, a nie przejęcia władzy siłą.
o, że rządzenie idzie tak zwanej zjednoczonej prawicy coraz gorzej, widać na każdym kroku. Coraz większy zamordyzm poprzez próby podporządkowania sobie sądownictwa i organów ścigania, uczynienie z telewizji publicznej partyjnej tuby propagandowej, nieudolność (m. in. wyrzucenie w błoto 70 mln na wybory, które się nie odbyły), krętactwa (m. in. zakup
respiratorów, których kontrahent nie dostarczył), uległość wobec Kościoła, wszechobecny nepotyzm,
ciągły kurs kolizyjny z Komisją Europejską, rozdawnictwo, naruszanie praw człowieka – ten katalog można ciągnąć w nieskończoność. Są wymierne skutki nieudolności tego rządu. Według danych
Eurostatu, we wrześniu inflacja w Polsce była wyższa niż miesiąc wcześniej i najwyższa w całej Unii
Europejskiej. W ubiegłym miesiącu inflacja HICP sięgnęła 3,8 proc. W ujęciu miesiąc do miesiąca
wyniosła 0,2 proc. Faktem jest, że już ponad połowa Polaków nie zgadza się ze stylem uprawiania
polityki przez PiS i jego satelitów. Jednakowoż próba obalenia rządu siłą może okazać się tragiczna w skutkach.
Jaskrawym przykładem nieudolności rządu tzw. zjednoczonej prawicy może być to, że nie potrafi
zarabiać nawet na hazardzie, który w każdym kraju jest prawdziwą żyłą złota. Państwowe salony do
gry na automatach miały przynosić budżetowi krociowe zyski, które niestety pozostały w sferze marzeń. Zadaniem państwowej spółki Totalizator Sportowy było przejęcie miliardowej schedy po zarządzanych przez mafię jaskiniach hazardu z „jednorękimi bandytami”. W 2017 r. TS stał się monopolistą na rynku automatów do gry i od planów mogło zakręcić się w głowie – na początek 35 tysięcy maszyn i miliardy płynące wartkim strumieniem do państwowej kasy. Z danych zebranych przez “Puls
Biznesu” wynika jednakowoż, iż do września br. TS zakupił około… 3500 automatów. Spółka szacowała, że w 2019 r. maszyny przyniosą 1,5 miliarda złotych do budżetu. Ich zakup pochłonął ponad 150
mln zł, a przychód z automatów przyniósł budżetowi ledwie 16,5 mln. Drugie tyle trafiło do budżetu
w formie podatku od gier. W tym roku TS planuje wydać na nowe salony około 200 mln złotych. W
pierwszym półroczu 2020 r. automaty przyniosły jednak tylko 11,2 mln zł przychodu.
a koniec mój konik, czyli wirus grypy o statystycznie śladowej śmiertelności kładący na
kolana cały świat. Dzisiaj chciałbym przypomnieć dane sprzed roku podsumowujące sezon grypowy w województwie mazowieckim na przełomie 2018 i 2019 r. Na Mazowszu
w okresie od 1 września 2018 r. do 31 marca 2019 r. zarejestrowano w sumie 636 824 przypadki
zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. W ubiegłym sezonie w tym samym okresie odnotowano dużo więcej przypadków, bo aż 818 654. W Polsce w ostatnich sezonach epidemicznych liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę przekracza corocznie kilka milionów. Z danych
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH (NIZP-PZH) wynika, że w minionych latach stale zwiększała się zachorowalność na grypę i infekcje grypopodobne . W sezonie 2017/2018 zanotowano 4,5 mln zachorowań, natomiast od 1 września 2018 r. do 7 kwietnia 2019 r. w Polsce odnotowano 3 692 199 zachorowań na grypę.
To prawda, że śmiertelnych ofiar epidemii grypy w latach ubiegłych było mniej niż obecnie (około 1700 rocznie), ale liczba wszystkich zakażeń od początku pandemii to dzisiaj 400 tysięcy, co ma
się nijak do 3,7 mln zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań z przełomu lat 2018/2019. Do
lekarzy trafiało wówczas wielu pacjentów w wieku 20-50 lat, wcześniej niechorujących, z ciężkimi
powikłaniami pogrypowymi typu zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc i astma. Nie podnoszono jednak takiego larum, jak to ma miejsce dzisiaj. Nikt nie mówi, że koronawirusa nie ma. On istnieje,
ale jest mocno demonizowany. Kraje starej Europy, szczególnie Niemcy, szybko dojdą do siebie po
zakończeniu lockdown`u, ponieważ ich potencjał gospodarczy przewyższa polski kilkunastokrotnie. Dla nas lockdown byłby gwoździem do trumny. Rządzący powinni mieć tego świadomość i rachować, co przyniesie Polakom więcej szkody – zmutowany wirus grypy, czy bankructwa, bezrobocie, depresje, zgony na zawały, udary i nowotwory z powodu nieudzielania chorym natychmiastowej pomocy oraz galopująca inflacja będąca katem każdej gospodarki.

R

T

N

13
Jakim cudem komuniści zbudowali kapitalizm

Nie ze swojej winy dominują Chiny...
Świat walczy z koronawirusem i
chwieje się w posadach, a w Chinach aż... 43 nowe przypadki
zakażenia. Rzekomo wszystkie
przywiezione z zagranicy. Opublikowane w połowie października dane pokazują ożywienie
w chińskiej gospodarce, w odróżnieniu od systematycznie
zwijającej się gospodarki europejskiej.
kazuje się zatem, że Państwo
Środka (z chińskiego Zhongguo) można uznać za relatywnego zwycięzcę obecnej sytuacji
epidemicznej. Według portalu money.pl, wzrost gospodarczy w Chinach
w trzecim kwartale ub.r. wyniósł w ujęciu rocznym 4,9 proc. i był nieco niższy
niż oczekiwania rynkowe (5,2 proc. rok
do roku). Wynik jest lepszy niż w drugim kwartale (3,2 proc. rok do roku).
Lepsze od oczekiwań były wrześniowe
dane o sprzedaży detalicznej (3,3 proc.
rok do roku) i produkcji przemysłowej
(6,9 proc. rok do roku). Pokazały one
kontynuację ożywienia w chińskiej gospodarce. Ekonomiści mBanku zwracają uwagę, że Chiny zdążyły już odrobić straty, a kwartał z lockdownem był
“chwilową awarią”. Widoczne ożywienie popytu zewnętrznego oznacza, że w
krótkim okresie wzrastać będzie pozycja Chin w handlu międzynarodowym.
Jak doszło do tego, że jeżdżący jeszcze
30 lat temu rowerami i ubrani w jednakowe mundurki Chińczycy stali się drugą potęgą gospodarczą i militarną na
świecie? Jak to możliwe, że państwo
rządzone przez komunistów zdołało
stratować ugruntowane demokracje?
ybitni ekonomiści i prestiżowe media przeoczyły
wiekopomny moment. W
dniach od 18 do 22 grudnia 1978 r. obradowało w Pekinie III plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii
Chin. Co kogo obchodziła kolejna nasiadówka komunistycznych kacyków rządzących zacofanym i odciętym od świata państwem? Wszak królował wówczas na Zachodzie dowcip: „Co by się
stało, gdyby na pustyni zapanował komunizm? Na początku nic, ale szybko
zabrakłoby piasku”. Okazało się jednakowoż, że mądry komunista wart jest
więcej niż stu demokratów przekonanych o własnej nieomylności i mających się za pępek świata. Tym mądrym,
przebiegłym i niebywale skutecznym
komunistą był Deng Xiaoping, który 9
miesięcy wcześniej został wybrany przewodniczącym Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin i wziął
władzę w Chinach po stetryczałym
Mao. Plenum zaakceptowało zaproponowaną przez Denga śmiałą wizję rozwoju państwa i otwarcia się na świat.
Efekty tej wizji odczuwa się dzisiaj w
każdym zakątku globu.
ak podaje tygodnik “Polityka”,
w 1978 r. PKB w Chinach per capita (na głowę) było takie jak w
ówczesnej Zambii. Cała gospodarka sta-
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nowiła ledwie 5 proc. amerykańskiej.
Dziś depcze jej po piętach, a biorąc pod
uwagę parytet siły nabywczej (PPP), już
ją przegoniła. W 1978 r. Chiny wypracowywały 4,5 proc. światowego PKB, zaś
w zeszłym roku już 17,5 proc. Między
1949 a 1979 r. za granicę wyjechało zaledwie 200 tys. Chińczyków, w samym
tylko 2017 zaś aż 130 mln. Przez ostatnich 40 lat z biedy udało się wyciągnąć
od 700 do 800 mln obywateli ChRL.
Jak dokonał się gospodarczy cud? Jak
Chiny mogły w krótkim czasie stać się
„fabryką świata” i liderem eksportu oraz
importu? Chińczycy zagrali mocną kartą z napisem “tania siła robocza”. Zagranie trafiło na podatny grunt, ponieważ właśnie formował się biznesowy
kanon, czyli maksymalizacja zysku. Za
wszelką cenę. Pazerność europejskich
producentów doprowadziła do tego, że
ogromną część produkcji przerzucono
do Azji, przede wszystkim do Chin oraz
Indii. Chińczyk i Hindus zaczęli zarabiać, robotnik w Europie stopniowo ubożał. I tak to trwało przez kilka dekad, co
pozwoliło Chinom nie tylko stanąć na
nogach, ale także w niebywale szybkim
stopniu rozwijać się gospodarczo oraz
technologicznie.
andemia koronawirusa uwydatniła nadmierną zależność
Europy od Chin w zakresie
produkcji sprzętu i wyrobów medycz-
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nych jak żele antybakteryjne, maseczki czy respiratory, a także substancji
stanowiących kluczowe składniki popularnych leków. Podczas gdy w latach 80. i 90. Europa wytwarzała około 60 proc. wszystkich substancji aktywnych, to w 2010 r. sytuacja się odwróciła. Pandemia pokazała Europie,
że dopuszczenie do uzależnienia się
Starego Kontynentu od Azji było gigantycznym błędem. Usiłuje się go naprawić, ale nie jest to proste. Komisja
Europejska i państwa członkowskie
Unii chcą przyciągnąć producentów z
powrotem do Europy w momencie,
kiedy ceny leków generycznych znajdują się na bardzo niskim poziomie.
Nie wiadomo więc, kto zapłaci różnicę wynikającą z wyższych kosztów pracy oraz bardziej rygorystycznych niż w
Azji przepisów.
E wskazuje na takie rozwiązania, jak m.in. zachęty finansowe dla producentów do zawierania publiczno-prywatnych umów badawczych. Także apteki szpitalne, które już produkują niektóre podstawowe
leki, mogłyby odegrać pewną rolę po
przeniesieniu produkcji leków z powrotem do Europy. Nowy komisarz ds. handlu, Valdis Dombrovskis, zaproponował szerszy zestaw środków zaradczych, w tym “near-shoring”, czyli uruchamianie produkcji u sąsiadów UE,
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takich jak Turcja czy Ukraina. Byłoby
to dla Europy znakomite rozwiązanie.
Z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą PwC wynika, że 65 proc.
europejskich przedsiębiorców z sektora niefinansowego już przeniosło niektóre linie produkcyjne z Chin, a 55
proc. planuje to zrobić. Najwięcej spośród 384 ankietowanych firm wywodzi się z Włoch (44), przed irlandzkimi,
niemieckimi i hiszpańskimi. Decyzję taką podjęły ostatnio już m. in. włoskie firmy Piquadro (branża skórzana) i
Fiamm (producent baterii) oraz niemieckie Fackelmann (wyroby kuchenne) i Stihl (elektronarzędzia).
owodem ucieczki nie jest bynajmniej altruizm czy patriotyzm, lecz znaczne zmniejszenie się zysków ze względu na szybko rosnące płace w Chinach. Dzisiaj przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników chińskich jest niższe o pięć
razy niż europejskich, ale w 2008 r. było 16 razy niższe. Znacznie wzrosły
również koszty wynagrodzeń chińskich
pracowników managementu. Do tego
należy doliczyć koszty nadzoru produkcji za granicą, droższego transportu i ceł. Także 41 proc. firm amerykańskich produkujących w Chinach zamierza przenosić produkcję do innych krajów lub już to robi. Około 28 proc. myśli o jej relokacji do krajów Azji Połu-
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dniowo-Wschodniej, gdzie koszty produkcji są niższe niż w Chinach, 8,4
proc. chce ją przenosić na subkontynent indyjski, 3,8 proc. do Europy, 10,5
proc. do Meksyku, a jedynie 5,9 proc.
z powrotem do USA.
ielki biznes oraz związani z
nim politycy wyhodowali
w Azji potwora, bazującego
na europejskiej i amerykańskiej pazerności, który wielkimi krokami dąży do
dominacji na świecie. Część polityków
ocknęła się, ale jest już za późno, bo
dżinn wydostał się z butelki. Chińczycy
mają najdłuższą sieć autostrad i ekspresowych pociągów, prześcignęli Zachód, jeśli chodzi o wpływy w Afryce,
chcą współdecydować o gospodarczej
przyszłości Arktyki, inwestują w armię,
która jest najliczniejsza na świecie i znakomicie uzbrojona, ślą misje załogowe
w kosmos, myślą o Marsie, podbijają
Morze Południowochińskie i wypierają
Rosję z Azji Środkowej. Coraz trudniej
też pominąć Chiny przy rozwiązywaniu problemów międzynarodowych,
nawet w odległych od nich regionach.
Wiele wskazuje na to, że Chiny jeszcze
bardziej urosną, a wtedy świat znajdzie
się w wielkim niebezpieczeństwie, bowiem hegemonia zawsze była, jest i będzie zjawiskiem bardzo groźnym.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
F o t . P i xa b a y
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! Targówek, 47 m2, parter, ok.
metra, 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
tel.: 504 017 418
JODŁA kaukaska cięta,
508 23 85 86
JODŁA koreańska do 3 m,
508 23 85 86
ŚWIERK kłujący do ogrodu do
2 m, 508 23 85 86

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA, także
przez Internet, 605 783 233

BIURO TWARDOWSKI
RELACJE zainteresowane jest
kupnem mieszkania
dwupokojowego za gotówkę,
695 645 444
DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 770 361
KUPIĘ bezpośrednio lokal
handlowy ok. 120 m2 lub
2 mniejsze z najemcą w dobrym
punkcie po promocyjnej cenie.
Tel. 513 261 427
MIESZKANIE do wynajęcia,
2 pokoje, metro Natolin, ładne,
ciche, niepalącej tanio,
795 873 154
PIASECZNO. Do wynajęcia
pawilon parterowy 237 m2 wraz
z odgrodzonym placem 900 m2.
Cena 6,5 tys. zł/m-c plus VAT.
Możliwość wynajęcia części
powierzchni, tel. 601 274 808
WYNAJMĘ bezpośrednio
mieszkanie 35 m2 UrsynówKabaty, 505 312 160
WYNAJMĘ pawilon na
Ursynowie, 501 652 075

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania: sprzedaż:
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Centrum, kamienica do
remontu, na sprzedaż,
601 720 840
! Kabaty, 67 m2, 3 pok.,
ul. Jeżewskiego, parter, z garażem
i piwnicą 5m2, 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł, do neg., cisza, spokój,
świetny punkt, 601 720 840

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

! 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

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,

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

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

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 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

OKNA, naprawy, serwis,
787 793 700
POKRYCIA dachowe,
730 359 998
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY, malowanie,
510 128 912

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

SPRZĄTANIE, prace domowe,
733 546 026
ZATRUDNIĘ ekspedientki
Groszek, 508 23 85 86

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

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Bożena Powała
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 10-20.

Listopad w Wilanowie online
Ostatnie miesiące upływają pod znakiem pandemii
COVID-19. Staje się widoczne, jak w dobie koronawirusa ważny jest dostęp online do zasobów
kultury. Internet i technologie cyfrowe umożliwiają
nam funkcjonowanie w
czasie zagrożenia epidemiologicznego.
Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie zaprasza w listo-

padzie na wydarzenia edukacyjne i kulturalne w świecie wirtualnym. 7 listopada rusza cykl
warsztatów savoir-vivre’u online. Kolejne spotkania co tydzień.
12 listopada w ramach przyrodniczych warsztatów rodzinnych.
Organizatorzy zapraszają do
uczestnictwa w bezpłatnych spotkaniach muzealnych online dla
rodzin. Bezpłatne są też lekcje
muzealne online. Ich część poświęcona jest postaci pradziadka

Jana Sobieskiego, czyli Stanisława Żółkiewskiego.
Ciekawą ofertą są spacery po
jesiennym parku, a wieczorami
wizyty w Królewskim Ogrodzie
Światła. Pałac pozostaje zamknięty dla publiczności.
Do 20 listopada trwa konkurs
na Instagramie „O czym rozmawiają Sobiescy?”. Warto zapoznać się też z artykułem na temat
projektu www.muzeach i wypełnić ankietę na temat działań edukacyjnych.
W ramach akcji „Środa z
książką” dzisiaj 20% taniej można nabyć bestseller „Platery warszawskie”, a za tydzień 11 listopada jedno z najnowszych wydawnictw – „Listy Marii Kazimiery...”. Warto też zapoznać się
z Pasażem Wiedzy i do śledzić
kolejne wydarzenia na Facebooku i Instagramie.
Więcej informacji: tel. 22 544
27 00, www.wilanow-palac.pl.
Mirosław Miroński

Kronika Stróżów Prawa

Zdemontowali kaloryfery
w celu kradzieży
Policjanci z mokotowskiego
wydziału wywiadowczo-patrolowego zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o kradzież
300 ogniw grzejników żeliwnych z jednego z remontowanych budynków przy ul. Rakowieckiej. Mężczyźni przyjechali pod ogrodzenie busem pożyczonym z zakładu pracy jednego z podejrzanych.
Mężczyźni byli na tyle zuchwali, że przyjechali po zdemontowane przez siebie wcześniej grzejniki w biały dzień. Około 13:00 pracownicy instytucji,
dla której obiekt jest przygotowywany do remontu przyjechali sprawdzić, co będzie potrzebne do prac remontowo-budowlanych. Wewnątrz ogrodzonego
terenu zauważyli około 30-letniego mężczyznę ubranego w
dresy, który demontował siatkę.
Najwyraźniej po to, żeby pod budynek podjechać mercedesem
sprinterem stojącym za ogrodzeniem. Kiedy zapytali mężczyznę,
co robi na terenie prywatnego
obiektu oznaczonego tablicą, nie
umiał się wytłumaczyć. Przy jednym z budynków drugi pracownik zauważył dwóch kolejnego
mężczyzn. Przygotowywali grzejniki do wyniesienia. Kilka minut
później na miejsce przyjechali
wezwani policjanci, którzy wylegitymowali trzech podejrzanych.

32-latek oświadczył, że przyjechał tu wraz ze swoim o sześć
lat starszym oraz dwa lata
młodszym kolegą busem wypożyczonym z firmy, w której
jest zatrudniony. Chcieli zabrać
żeliwne elementy, ponieważ je
znaleźli. Tymczasem pracownicy zeznali, że grzejniki jeszcze dzień wcześniej były zamontowane w obiektach. Teren jest ogrodzony i oznaczony
tablicami informującymi, że jest
to obiekt prywatny.
Cała trójka trafiła do policyjnego aresztu. Następnego dnia
mogący pochwalić się dosyć bogatą przeszłością kryminalną
mężczyźni usłyszeli zarzuty, za
które sąd może ich skazać nawet na 5 lat więzienia.

Włamali się do samochodu
i ukradli paliwo
Ursynowscy kryminalni zatrzymali dwóch obywateli Gruzji podejrzanych o włamanie do
samochodu na Ursynowie oraz
kradzież paliwa.
Po zawiadomieniu o włamaniu do jednego z samochodów
zaparkowanych przy ul. Kostki
Napierskiego sprawą zajęli ursynowscy kryminalni. Policjanci ustalili, że dwaj obywatele
Gruzji podjechali do pojazdu
swoim renault laguną. Następnie pokonali zabezpieczenie i z
samochodu ściągnęli olej napędowy do kanistra.
Funkcjonariusze ustalili, że
podejrzani mogli się zatrzymać
w jednym z hoteli pracowniczych. Po krótkiej obserwacji
mundurowi zatrzymali najpierw 31-latka, a następnie jego
starszego kolegę. Obaj nie przyznawali się do przestępstwa
twierdząc, że samochód renault,
którym się poruszają, nigdy nie
był wykorzystywany do żadnego przestępstwa. Zebrane w tej

sprawie dowody wskazywały
jednak zupełnie inaczej. Podczas przeszukania pokoju hotelowego kryminalni znaleźli laptop pochodzący z przestępstwa
na terenie Chełma. Obaj mężczyźni trafili do policyjnych cel.
Następnie usłyszeli zarzuty, za
które teraz sąd może ich skazać
na 10 lat więzienia.

Wpadły na gorącym
uczynku
Wilanowscy kryminalni, w ramach pracy operacyjnej zatrzymali dwie kobiety podejrzane o
kradzież markowej odzieży w
jednej z miejscowych galerii handlowych. Funkcjonariusze wiedzieli, że 34-latka i 53-letnia kobieta dopuszczają się przestępstw również na terenie innych domów handlowych i przyłapali je na gorącym uczynku.
Sprawą kradzieży w jednej z
galerii handlowej na terenie Wilanowa zajmowali się kryminalni. W ramach prowadzonego dochodzenia funkcjonariusze ustalili, że kradzieży markowej odzieży dopuściła się 35latka i jej 53-letnia koleżanka.
Obie kobiety odwiedzały butiki
i zabierały odzież z regałów. W
przymierzalni pozbywały się
klipsów przeciwkradzieżowych,
po czym opuszczały sklep. Policjanci ustalili, że podejrzane kobiety mogły popełniać podobne
przestępstwa w innych galeriach handlowych na terenie
Warszawy. Postanowili więc
przyjrzeć im się bliżej.
Działania operacyjne doprowadziły do zatrzymania kobiet
w trakcie kradzieży na terenie
jednego z domów handlowych
na terenie Młocin. Towar wrócił
już do sklepu, a podejrzane trafiły do policyjnych cel. Obie usłyszały zarzuty, za które sąd może
je skazać nawet na 5 lat więzienia.

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
22 443 71 00
fax
22 443 72 91
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01
Policja
603 19 78 lub 112
Straż Miejska 986, 22 596 71 70
Straż Pożarna 998, 22 596 71 70
Ośrodek Pomocy Społecznej
22 544 12 00
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 19115

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

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

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

701 75 00

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

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Piaseczyńska 77
22 484 23 00, 22 484 23 10
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
999, 756 75 11

Lesznowola
Urząd Gminy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur)
ul. Kościuszki 9
756-75-11
Ośrodek Zdrowia
w Nowej Iwicznej
701-49-10
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence
757-99-64
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie
756-15-92
Ośrodek
Pomocy Społecznej
757 92 32
Policja
997
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna
757-05-98,
757-22-27
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mrokowie
756-15-25
w Nowej Woli
756-73-10
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe 992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne
994

Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16
Punkt Informacyjno – Kontaktowy AA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21
Infolinia AA
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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