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Tu – ideologia, tam – proza życia...

J

ak bida, to do Żyda. Jak trwoga, to do Boga. Tak można
skomentować fakt, iż szef rządu RP Mateusz Morawiecki poszedł
wreszcie po rozum do głowy i od 23
października zaczął korzystać z
porad najlepszych w Polsce fachowców w dziedzinie epidemiologii.
„Kto stoi za tym, że w szczycie epidemii u nas wybuchają konflikty
ideologiczne?” – to tylko jedno z
pytań, które zadał w sprawie zwalczania covidowej zarazy prof.
Krzysztof Simon, dopiero teraz powołany do zespołu ekspertów medycznych przy premierze, a wcześniej jakby ignorowany, a nawet
krytykowany przez tzw. czynniki
oficjalne.
a pytanie profesora Simona nietrudno odpowiedzieć. Stoją za tym przede
wszystkim nasi odpowiednicy ajatollahów i talibów. Dufni w swą siłę i bogactwo, oficjalnie popierani
przez przedstawicieli rządu, parlamentu i prezydenta, którzy im hołdują niczym jakowyś lennicy. Ci
ajatollahowie kompletnie nie liczą
się z faktem, iż obowiązuje rozdział
polskiego państwa świeckiego od
Kościoła, jakikolwiek ten Kościół
by był. Bo co innego lepsza i gorsza,
ale wielowiekowa tradycja i ciągłość kulturowa w społeczeństwie,
a co innego terroryzowanie tegoż
poprzez próby ideologicznych nakazów przy jednoczesnym szerze-
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niu swoistego bałwochwalstwa,
całkowicie sprzecznego z wiarą w
Boga, o którym rodzimi fundamentaliści zdają się już zapominać. Wszelka krytyka ich poczynań określana jest mianem „ataków na Kościół” – jakby to urzędniczy aparat kościelny był ważny,
a nie sam Bóg, który przecież – z
czym się wszyscy (albo niemal
wszyscy) zgadzamy – jest wszędzie,
będąc wielkością dla człowieka niewyobrażalną, a nie brodatym staruszkiem wychylającym się do nas
z nieboskłonu.
isząc o tych ajatollahach i
talibach, od razu wyraźnie
zaznaczę, że nie jest moją
intencją krytykowanie duchownych w czambuł, bo nie każdy każdy z nich pozostaje osobą nawiedzoną, a poza wszystkim mamy
w Polsce różne religie i choćby protestanccy pastorzy i pastorki to zupełnie inny gatunek kapłanów, w
którym szanuje się w pełni wolność człowieka i respektuje równouprawnienie płci. A nade
wszystko nie dokonuje gwałtu na
naturze, za jaki trzeba wszak
uznać zmuszanie do zachowania
celibatu. Dziś młodzież sobie żartuje w mediach społecznościowych,
pytając na przykład, jakim cudem
mężczyźni oficjalnie stroniący w
życiu prywatnym od kobiet czują
się uprawnieni do prowadzenia
nauk przedmałżeńskich. Tym bardziej, że to bynajmniej nie Bóg
ustanowił celibat i nie ma takiego
wymogu na liście dziesięciu przykazań, stanowiącej moralną podstawę ludzkości.
oruszam te kwestie w trudnym momencie, gdy mimo
szalejącej epidemii – na ulice Warszawy i wielu innych miast
wylegają codziennie mniejsze i
większe tłumy obywatelek i oby-
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jące najwyższe urzędy w państwie
jak pachołków. Nic dziwnego, że
byłą Pierwszą Damę ośmielił się
nazwać „czarownicą”.
ym terminem posłużył się
ostatnio wspomniany dostojnik krakowski Stanisław Dziwisz, stwierdziwszy, że
zasypywanie go pytaniami przez
dziennikarzy jest swoistym polowaniem na czarownice. Jakby nie
pamiętał, że to jego poprzednicy
sprzed wieków zainicjowali to polowanie, topiąc lub paląc na stosach Bogu ducha winne niewiasty – a wszystko w imię narzucanych prostemu ludowi wierzeń.
No cóż, czarownice już odeszły w
niepamięć, ale pozostali...czarownicy, których – jak widać – w wielu wypadkach trudno uznać za
niewinnych czarodziejów. Tak samo zresztą, jak „patriotów” pod
dyrekcją Roberta Bąkiewicza, którzy znowu urządzili sobie na ulicach Warszawy niebezpieczną zadymę pod pozorem Marszu Niepodległości, a którym policja – nie
wiedzieć dlaczego – przydaje miano „kibiców”.
dy jednak mocno skłócone
polskie społeczeństwo obudzi się po święcie 11 Listopada, nie o problemach ideologicznych będzie myśleć, tylko o tym,
jak obronić się przed covidową zarazą i jak znaleźć pieniądze na życie, skoro wymuszony przez epidemię lockdown oznacza zamknięcie wielu sfer gospodarki i kultury.
Wiceminister finansów radzi pozbawionym nagle możliwości zarobkowania obywatelom, żeby się
natychmiast przebranżowili. Sam
chyba jednak o przebranżowieniu
nie myśli...
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

wateli ostro protestujących przeciwko fundamentalistycznemu terrorowi, za którym stoją przede
wszystkim ci, których prawdziwe
oblicze odsłaniają teraz wstrząsające reportaże telewizyjne i których sam papież Franciszek zdecydował się oficjalnie potępić. Grzesznicy, którzy usiłowali łatwowiernym maluczkim narzucić swoją
wolę, sami muszą obecnie padać
na kolana, chociaż do końca wykrętnie nie przyznają się do winy.
Kombinują, mataczą, zamykają
się w swoich pałacach. Umykają
przed usiłującymi dociec prawdy
dziennikarzami.
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ie ulega wątpliwości, że
pojawiła się w Polsce nowa
choroba, wymagająca jak
najszybszego leczenia. Jest nią e
p i s k o p a t i a. Dolegliwość o
wiele groźniejsza od dyskopatii.
Lista roznoszących tę chorobę nie
jest krótka. Teraz wpisano na nią
między innymi kardynałów Stanisława Dziwisza i Henryka Gulbinowicza, przy czym publiczna
spowiedź tego pierwszego w TVN
skompromitowała go w oczach
opinii publicznej doszczętnie. Drugi zaś został za dopuszczanie się
niecnych czynów na tle seksualnym oraz ukrywanie takich po-

czynań swoich podwładnych ukarany właśnie przez Watykan.
Obecnemu prezydentowi RP nie
pozostanie zapewne nic innego,
jak tylko odebranie temu sędziwemu gagatkowi najwyższego odznaczenia, jakim jest Order Orła
Białego. A swoją drogą to swoista
ironia losu – jeśli Orzeł Biały jest
zawieszany na szyi Czarnego
Charakteru...Lub jeśli otacza się
czcią i syci pokaźnym państwowym groszem takiego cwaniaka,
jak bezdzietny ojciec Tadeusz Rydzyk, który z jednej strony ciągnie kasę z publicznego skarbca, z
drugiej zaś traktuje osoby piastu-
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Kapitan schodzi ostatni...
W poniedziałek 2 listopada prezydent Warszawy
Rafał Trzaskowski poinformował media o odwołaniu ze skutkiem natychmiastowym swojego zastępcy Pawła Rabieja. Decyzja związana jest z tym,
że wiceprezydent udał się
na urlop bez jego zgody.
zasadnienie do odwołania Rabieja nie pozostawia wątpliwości,
że prezydenta mocno dotknął
fakt wyjazdu swojego zastępcy
za granicę w trakcie szczytu
pandemii. „W związku z tym,
że wiceprezydent Paweł Rabiej
odpowiedzialny za obszar zdrowia w Urzędzie m.st. Warszawy, w trudnej dla wszystkich
sytuacji epidemicznej udał się
na urlop bez mojej wiedzy i zgody, podjąłem decyzję o jego dymisji” – poinformował Rafał
Trzaskowski podczas konferencji prasowej. Dodał również, że
obszar zdrowia, za który dotychczas odpowiadał Rabiej,
przejęła wiceprezydent Renata
Kaznowska.

U

ostępek Rabieja należy
uznać za naganny, a jego zdymisjonowanie za
w pełni uzasadnione. Kiedy
okręt walczy o przetrwanie, jedynie szczury uciekają z niego jako pierwsze. Kapitan i oficerowie
zwyczajowo powinni opuszczać
pokład jako ostatni. Walczący o
przetrwanie okręt został wcześniej opuszczony przez kapitana, ministra zdrowia Łukasza
Szumowskiego mianowicie. Podał się on do dymisji, uznając
być może, iż coraz trudniej przychodzi mu tłumaczenie się z zaistniałych podczas jego kadencji niejasności i finansowych zagadek. Z oświadczenia majątkowego, opublikowanego na stronach Sejmu RP, wynika, że Łukasz Szumowski nie ma domu
ani mieszkania, ale jest posiadaczem działek o powierzchni odpowiednio 0,12 ha, 1294 mkw. i
1292 mkw. Ich rynkowej wartości w oświadczeniu nie wpisał.
yły minister nie wpisał
także pieniędzy ze zbycia udziałów w różnych
spółkach, a może chodzić o spore
kwoty. Według portalu wybor-
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o tego dochodzi sprawa łańcucha pośredników, którzy sprzedali maseczki Centralnej Bazie
Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych, po czym cena towaru dla szpitali wzrosła kilkukrotnie. Ponad 370 mln złotych
zapłaciło Ministerstwo Zdrowia
lubelskiej spółce E&K za 2,2 tys.
respiratorów. Wcześniej Szumowski przekonywał ustami
rzecznika prasowego resortu,
że zamówił 1,2 tys. sztuk respiratorów, a za sprzęt medyczny
zapłacił jedynie 200 mln złotych. Czy niejasności w ministerstwie za rządów Łukasza
Szumowskiego zostaną wyjaśnione? Na pewno nie podczas
kadencji rządów tzw. zjednoczonej prawicy. Czym zatem
różni się prezydent Warszawy
Rafał Trzaskowski od premiera
Mateusza Morawieckiego? Między innymi tym, że dla Trzaskowskiego nie ma w stołecznym ratuszu „świętych krów”, a
dla Morawieckiego w kierowanym przez niego rządzie widać
są. A przynajmniej były.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
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cza.pl największa to 4 mln 390
tys. zł pochodząca ze zbycia 87.804
udziałów w spółce Vestera, którą
prowadził z bratem Marcinem.
Minister zbył swoje udziały 1
czerwca 2017 r. Spółka została
sprzedana, a po miesiącu firma,

która ją kupiła, została zlikwidowana. Co się stało z majątkiem Vestery? Tego nie wie nikt. O niejasnych powiązaniach ministra i
mocno nieprzemyślanych zakupach sprzętu przez resort zdrowia
media pisały wielokrotnie. Najbar-

dziej bulwersują sprawy rządowych dotacji idących w setki milionów zł dla spółki OncoArendi Therapeutics (OncoArendi), w której
blisko 10-procentowy pakiet posiada spółka prezesa Marcina Szumowskiego, brata ministra.
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XV Ursynowskie Dyktando online

22 listopada (niedziela), o godz. 11.00 odbędzie się piętnaste Ursynowskie Dyktando im. Andrzeja Ibisa-Wróblewskiego. W związku z panującą pandemią COVID -19
w tym roku Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza na wydarzenie online. Transmisja
odbędzie się na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów (www.ursynow.pl)
oraz na profilu FB.

Uczestnicy zmierzą się tradycyjnie z tekstem przygotowanym przez prof. dr. hab. Jerzego
Bralczyka oraz doc. dr Grażynę
Majkowską. W tym roku Dyktando nie będzie konkursem, co
wiąże się z tym, że nie wyłonimy
Mistrza Ortografii - Ursynów
2020 w żadnej kategorii. Statuetki i nagrody pozostaną na
przyszły rok.
- Niestety szalejący wirus i obostrzenia wprowadzone przez
rząd nie pozwalają zaprosić Państwa na ul. Dereniową do Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Możemy za to spotkać
się online i w taki sposób podjąć
wyzwanie. Wiem, że mamy wielu pasjonatów polskiej ortografii,
nie tylko na Ursynowie. Ja oczywiście zamierzam napisać dyktando i to bezbłędnie. A na żywo
zobaczymy się za rok! – mówi
burmistrz Ursynowa Robert
Kempa.

Miejsca lęgowe dla jaskółek...
Na Ursynowie po raz pierwszy powstaną miejsca lęgowe dla jaskółek. Dwie wieże – jedna w Parku im. Jana
Pawła II, a druga w rejonie ulicy Szolc-Rogozińskiego,
zostaną wybudowane w ramach projektu z budżetu
obywatelskiego „Stworzenie na Ursynowie sztucznych
miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek”. Projekt, w wyniku którego powstaną 84 gniazda lęgowe uzyskał poparcie 1837 mieszkańców, a prace zakończą się 21
grudnia.
W ramach projektu planowana jest budowa dwóch wież. Każda
będzie wyposażona w 42 gniazda. Wysokość słupa wynosi 6 m, a
korpusu 1,3 m. Korpus zaprojektowano na planie sześcioboku o długości 123 cm. Instalacja do nawoływania jaskółek będzie zasilana
za pomocą paneli fotowoltaicznych.
W naszych miastach, także w Warszawie, maleje liczebność
oknówek. Ptaki tracą miejsca lęgowe i swoje siedliska. W ciągu
dziesięciolecia, od 2007 roku, spadło rozpowszechnienie tego gatunku i jego zagęszczenie w miastach. Ochrona gatunkowa, jaka
przysługuje oknówkom, w praktyce często nie działa, bowiem ich
gniazda są często niszczone. W okresie karmienia piskląt, ptaki
pozostawiają zabrudzenia odchodami na ścianie lub na szybie
okna, jeśli brak jest odpowiedniego zabezpieczenia pod gniazdem.
Osoby, które nie akceptują gniazd oknówek na balkonach i przy swoich oknach niszczą je i utrudniają odbudowę, odstraszając ptaki
m.in. przy pomocy wieszanych na oknie torebek foliowych. Do
niszczenia gniazd dochodzi zarówno przed sezonem lęgowym, jak
i w czasie ich budowy, a nawet trwania lęgu.

FOTO WIKIPEDIA

Warszawiacy dobrze oceniają komunikację
Warszawiacy lubią swoje
miasto i nie zamieniliby
go na inne miejsce do życia. Duży wpływ na pozytywne oceny ma Warszawski Transport Publiczny.
Mieszkańcy stolicy dobrze się
w niej czują i aż 82 proc. z nich
deklaruje, że nie zamieniłoby
swojego miasta na żadne inne
ani w Polsce, ani za granicą –
tak wynika tegorocznego Barometru Warszawskiego.
Świetnie w badaniu wypadła
komunikacja miejska. Dobrze ocenia ją aż 93 proc. respondentów,
z czego 29 proc. wystawiło oceny
bardzo dobre. Równie mocno cie-

szy fakt, że aż 45 proc. badanych
korzysta z WTP codziennie lub
prawie codziennie, a przynajmniej raz w tygodniu do autobusu,
metra czy tramwaju wsiada 20
proc. warszawiaków.
Za co mieszkańcy lubią Warszawski Transport Publiczny? Za
zasięg – to, że komunikacja miejska dociera do większości miejsc
w mieście (23 proc. badanych).
W zasięgu pasażerów jest praktycznie cała aglomeracja – z Biletem Warszawiaka i dzięki ofercie Wspólnego Biletu ZTM-KMWKD można bez problemu podróżować w 1. i 2. strefie komunikacyjnej.

Mieszkańcy wskazują też na
dobrą częstotliwość kursowania (19 proc. głosów). Gęste
rozmieszczenie przystanków
wskazało 12 proc. pytanych.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy zakłada np., że w Śródmieściu strefy dojścia do przystanków autobusowych i tramwajowych powinny wynosić maksymalnie 300 metrów, a dla stacji metra i stacji kolejowych ta
strefa wynosi 1000 metrów.
Badani cenią także czas jazdy
(10 proc.). Za punktualność
WTP ceni 8 proc. badanych, a

trochę więcej (10 proc.) ma odwrotne zdanie – przeszkadzają
im przyjazdy i odjazdy niezgodne z rozkładem. Przeszkadza
natomiast tłok w pojazdach
WTP – tak wskazało 23 proc.
pytanych.
W porównaniu do badania z
listopada 2019 roku wzrosła (o 3
proc.) liczba pozytywnych ocen,
wystawionych komunikacji miejskiej w Warszawie. Zmieniły się
proporcje składowych ocen.
Wtedy najważniejsza dla pasażerów okazała się dobra częstotliwość kursowania – 20 proc.
wskazań, na drugim miejscu był
zasięg (można prawie wszędzie
dojechać) – 18 proc., a na trzecim czas jazdy – 17 proc.
Barometr Warszawski realizowany jest na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady
(face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu technik: PAPI (Pen And Paper Interview) w latach 2003-2009
oraz CAPI (Computer Assisted
Personal Interview) od 2010 r.
Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15
lat i więcej. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej
wielkości próby wynosi +/- 3%.
Wykonawca badania w 2020 r.:
Danae Sp. z o.o.
z t m . w a w. p l

Szpital Południowy rekrutuje
i planuje rozwój kadry
Trwają intensywne prace na terenie Szpitala Południowego - uruchomienie szpitala to perspektywa przyszłego roku. Trwa rekrutacja przyszłych pracowników szpitala –
aktualne oferty pracy dostępne są na stronie www.cmsolec.pl w sekcji „Szpital Południowy rekrutacja”.
Długo wyczekiwana przez mieszkańców Ursynowa inwestycja
otrzyma wsparcie jednego z najnowocześniejszych na Mazowszu systemów informatycznych – wsparcie dotyczy także kształcenia kadr.
e-Nauka to moduł elektroniczny skierowany do kadry szpitala,
głównie medycznej lecz nie tylko, bo także studentów i innych osób
kształconych w Szpitalu. Usługa umożliwia organizację i zarządzanie procesem kształcenia kadry medycznej, dostarczając usługi
wspomagające samodzielne kształcenie się kadry i studentów.
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.
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.

Na pomoc warszawskim
szpitalom!
Ursynowskie przedszkola zapraszają do udziału w wielkiej
zbiórce darów dla warszawskich szpitali. Dary będą zbierane do
20 listopada (piątek), w godz. 7.00-9.00 oraz 15.00-17.00.
-Wiemy, że macie wielkie serca i wierzymy, że będziecie chcieli wesprzeć tych, którzy narażając własne zdrowie i życie pomagają nam w walce z pandemią COVID-19 - zachęcają organizatorzy akcji.
Czego potrzeba? Pieluch dla dorosłych i dzieci, ręczników
zwykłych i papierowych, chusteczek mokrych i suchych, środków
higieny osobistej, podkładów higienicznych, pościeli i koców,
szczoteczek i past do zębów, mydeł, szamponów, kremów do rąk,
żeli pod prysznic, rękawiczek jednorazowych, sztućców, talerzy
i kubeczków jednorazowych, kawy i herbaty, batonów proteinowych, gorzkiej czekolady, puszek z napojami wysokosłodzonymi i nutridrinków, wody w małych butelkach „z dzióbkami”,
cukru i słodyczy, mleka.
Gdzie przynieść dary?
– Przedszkole nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Pala
Telekiego 8
– Przedszkole nr 50, ul. Hirszfelda 11
– Przedszkole nr 351, ul. Warchałowskiego 4
– Przedszkole nr 159, ul. Taneczna 74
– Przedszkole nr 126, ul. Wokalna 1
– Przedszkole Specjalne nr 213, ul. Teligi 1
– Przedszkole nr 286, ul. Mandarynki 1
– Przedszkole nr 401, ul. Dembowskiego 9.

DOK Ursynów zamknięty
od 7 listopada
W związku z wprowadzeniem przez rząd nowych obostrzeń
dotyczących COVID-19, Dzielnicowy Ośrodek Kultury, jako instytucja kultury, zostaje zamknięta dla publiczności. Decyzja
weszła w życie 7 listopada (sobota) i obowiązuje do 29 listopada. Tym samym odwołane zostają zaplanowane w tym terminie
imprezy i wydarzenia. Część wydarzeń i zajęć dla dzieci i dorosłych będzie odbywać się online (np. joga, język angielski, czy Musicalowa Spiżarnia).

Mapa lokalnej gastronomii
w czasach pandemii
Władze dzielnicy zachęcają mieszkańców Ursynowa do zamawiania posiłków na wynos i z dostawą w ursynowskich lokalach
gastronomicznych.
W wyniku ograniczeń wprowadzonych przez rząd w ramach
walki z pandemią lokale gastronomiczne zostały zamknięte.
Mogą prowadzić wyłącznie sprzedaż na wynos oraz w dostawie.
Wielu z nich boi się, że bezpowrotnie straciła klientów i nie będzie w stanie przetrwać. W tym celu na stronie www.ursynow.pl
udostępniono mapę takich lokali, którą na bieżąco jest aktualizowana. To sposób na wsparcie lokalnych przedsiębiorców, co
może pomóc im przetrwać ten trudny czas.
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Mamy setnego elektryka
Woda z basenów do mycia ulic
Woda z miejskich basenów posłużyła do umycia już ponad 2 tys. km warszawskich ulic, zamiast trafić do kanalizacji. To ogromna oszczędność przede wszystkim
dla środowiska. Drugie życie dostało ponad 2,5 mln litrów wody.
W dobie zmian klimatycznych woda to szczególne dobro, dlatego robimy wszystko, aby ponownie ją wykorzystywać. Jednym ze
sposobów jest mycie stołecznych ulic z wykorzystaniem wody z
basenów. W sumie ponownie wykorzystano 2,5 mln litrów wody.
Pływalnie zostają bez wody na czas przeglądów technicznych. W
tym roku baseny były również zamykane wskutek obostrzeń związanych z epidemią. Woda z 5 basenów nie trafiła do kanalizacji. Zamiast tego zatankowano ją do zmywarek, które umyły 2 tys. km warszawskich ulic. Do przepompowania wody niezbędna była pomoc
strażaków, którzy dostarczyli szybkie pompy do opróżniania basenów. Zmywarki podjeżdżały na tankowanie 200 razy.
Inicjatywa recyklingu wody przez służby oczyszczania miasta spotkała się z pozytywnym odbiorem mieszkańców Warszawy. W
przyszłym roku miasto planuje powtórzyć akcję.
1300 km warszawskich dróg jest sprzątanych na mokro co noc.
Od wiosny do jesieni każda ulica jest oczyszczana przynajmniej raz
w tygodniu – harmonogram prac można sprawdzić na stronie Zarządu Oczyszczania Miasta.

We flocie Miejskich Zakładów Autobusowych jest
już sto autobusów elektrycznych, a do końca miesiąca ich liczba wzrośnie
do 160. Warszawa utrzymuje się w europejskiej
czołówce w dziedzinie napędów zeroemisyjnych –
więcej elektrobusów mają
tylko Moskwa i Londyn.
Autobusy elektryczne rewolucjonizują transport publiczny
w Europie. W samej Polsce duże zamówienia na kilkadziesiąt
pojazdów składają m.in. Kraków
i Poznań, mniejsze zaś szereg
miast i gmin. W Europie niekwestionowanym liderem jest Moskwa, która eksploatuje ponad
300 elektrobusów oraz Londyn
(dwieście eksploatowanych, kilkadziesiąt następnych w produkcji). Poza sferę zapowiedzi
wyszły też kolejne miasta – ponad sto sztuk zamówiły m.in.
Goeteborg i Bukareszt, na duże
zakupy poszły też miasta holenderskie, Madryt i Berlin. Warszawa ze 160 elektrykami na koniec listopada będzie jeszcze
przez dłuższy czas utrzymywać
się na najniższym stopniu europejskiego podium. Światowym
liderem produkcji i eksploatacji

autobusów elektrycznych pozostają jednak Chiny – tylko w zeszłym roku weszło tam do eksploatacji 127 tysięcy tego typu
pojazdów – stukrotnie więcej
niż w Europie!
Setny autobus elektryczny w
taborze MZA zostanie szczególnie wyróżniony. Przez pół roku
Warszawiacy będą mogli łatwo
go odróżnić – ma specjalne malowanie, promujące napęd zeroemisyjny.
Warszawskie doświadczenia
z autobusami elektrycznymi sięgają 2012 roku, kiedy przeprowadzono pierwsze testy pojazdów zeroemisyjnych Solarisa, a
następnie także Ursusa i chińskiej marki BYD. Pierwsze zakupy miały miejsce w 2015 roku,
kiedy dotarła do Warszawy partia 10 Solarisów Urbino 12 Electric. W kolejnych latach firma pozyskała następnych 20 pojazdów
zeroemisyjnych o długości 12
metrów – Solarisów i Ursusów.
W 2019 roku podpisano „kontrakt stulecia” – umowę na dostawę aż 130 przegubowych autobusów elektrycznych Solaris
Urbino 18 Electric. Aktualnie Solaris Bus & Coach dostarczył już
70 z tych pojazdów, co oznacza,
że we flocie MZA jest już 100

„elektryków”. Do końca listopada, po zakończeniu dostaw, ich
liczba wzrośnie do 160.
Aby móc efektywnie eksploatować elektrobusy, miasto intensywnie pracuje nad rozbudową sieci ładowarek wtyczkowych
i dotykowych. Już w tej chwili w
zajezdniach działa ponad 150 ładowarek wtyczkowych plug-in
oraz trzy ładowarki dużej mocy
zasilające pojazdy przez pantograf. Wspomagają je trzy ładowarki pantografowe na krańcach
Spartańska i Konwiktorska. Niedługo ich liczba ulegnie zwielokrotnieniu. Na pętlach Szczęśliwice i Chomiczówka oraz na terenie MZA przy Włościańskiej go-

towe już urządzenia czekają na
włączenie do sieci elektrycznej. Z
kolei do końca roku elektrobusy
zaczną ładować się na pętlach
Esperanto i Nowodwory – tam
sieć przyłączeniowa już działa, a
w najbliższym czasie wkroczą
ekipy budowlane, które ustawią
ładowarki.
Bardzo zaawansowane są prace w następnych zaplanowanych
lokalizacjach. W pierwszym
kwartale przyszłego roku miasto planuje oddać aż dziewięć
ładowarek pantografowych
(każda o mocy 400 kW) – jedną
na Konwiktorskiej, dwie na Browarnej oraz aż sześć na pętli
Wilanów.

6

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania
Duże zmiany czekają kierowców
korzystających ze strefy płatnego parkowania. Od 4 stycznia
zmienią się stawki opłat, godziny funkcjonowania strefy oraz
zasady wydawania abonamentów. Zmiany zostały przyjęte
przez Radę Warszawy. Cel jest
prosty – ograniczyć liczbę aut
wjeżdżających do centrum i ułatwić znalezienie wolnego miejsca postojowego tym, którzy go
rzeczywiście potrzebują.
- Dziękuję radnym za rozsądną decyzję – obowiązujące od 2008 roku
stawki były nieadekwatne do obecnego poziomu rozwoju gospodarczego
Warszawy i zarobków jej mieszkańców oraz osób pracujących w mieście.
Skutkuje to ogromnym obłożeniem
miejsc parkingowych w strefie – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent
m.st. Warszawy.
– Drugą ważną zmianą jest wydłużenie godziny obowiązywania opłaty za
parking w strefie. Takie rozwiązanie
zostało zastosowane przez wiele polskich i europejskich miast - przemawia
za tym szereg argumentów, przede
wszystkim poziom obłożenia miejsc
parkingowych po godzinie 18.00, kiedy
mieszkańcy strefy wracają z pracy i często nie mają gdzie zaparkować – dodaje prezydent.

– Po trzecie – zmieniliśmy system
wydawania abonamentów mieszkańcom, aby faktycznie korzystali na nim
mieszkańcy stolicy – dzisiaj bowiem
mamy do czynienia ze zjawiskiem abonamentów, którymi posługują się
mieszkańcy „fikcyjni”, przez co dla tych
prawdziwych często brakuje miejsc parkingowych. Podstawowa zmiana to
możliwość uzyskania abonamentu tylko przez osoby płacące podatki w Warszawie oraz pozostawienie obowiązującej stawki (30 zł rocznie) tylko na jeden
samochód w gospodarstwie domowym
– podsumował Rafał Trzaskowski.

Dotychczasowe działania
Opłaty za parkowanie pobiera się po
to, aby chętnych do zaparkowania było
mniej niż miejsc postojowych. Strefa
spełnia swoją rolę, jeśli ok. 10 proc.
miejsc jest wolne – tak, aby każdy potrzebujący zaparkować mógł znaleźć
wolne miejsce. Jeżeli te proporcje są
zaburzone, wzrasta natężenie ruchu
związane z poszukiwaniem wolnego
miejsca. Zakłada się, że w dużych aglomeracjach udział tego ruchu może sięgać nawet do 30 proc.
Zmiany w strefie zaczęto od uszczelnienia kontroli opłat. Od stycznia po
mieście krążą auta sprawdzające opłaty, co pozwoliło dwukrotnie zwiększyć
efektywność kontroli. We wrześniu

podniesiono kary za nieopłacenie postoju, podnosząc je pierwszy raz od 2003
roku. Ma to ograniczyć liczbę kierowców parkujących „na gapę”. W ciągu
roku jest ich aż 300 tysięcy.
Rozszerzono też obszar strefy płatnego parkowania o kolejne dzielnice:
Wolę i Pragę-Północ, włączając tym samym do strefy kolejnych prawie 8 tys.
miejsc parkingowych. Rozszerzenie poprzedziły szerokie konsultacje społeczne. Efekt zmian już widać – w wielu rejonach mieszkańcom jest łatwiej znaleźć wolne miejsce postojowe.

Nowe stawki opłat
Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę, zgodnie z którą od 4 stycznia 2021 r.
będą obowiązywać nowe zasady płatnego parkowania.
Najważniejszą jest ustalenie nowej
stawki opłat: 3,90 zł za pierwszą godzinę parkowania (opłata za drugą i trzecią
godzinę będzie odpowiednio o 20 proc.
wyższa). Te stawki nie zmieniły się od 12
lat! W tym czasie sama inflacja wyniosła
ponad 20 proc., a przeciętne wynagrodzenie w stolicy wzrosło aż o 40 proc.
Opłaty przestały spełniać swoją rolę, a
strefa jest przepełniona i w ciągu dnia
bardzo trudno znaleźć wolne miejsce.
Wyższe opłaty nie są niczym niezwykłym. Wiele miast w Polsce już zdecydowało się na ten krok. Również w innym

miastach Europy próżno szukać takich, którymi posługują się mieszkańcy „fikgdzie za parkowanie płaci się tak nie- cyjni”, przez co dla tych prawdziwych
często brakuje miejsc parkingowych.
wiele jak w Warszawie.
Podstawowa zmiana to możliwość
Strefa wydłużona do godz. 20
uzyskania abonamentu tylko przez osoZmienią się również godziny obowią- by płacące podatki w Warszawie. Ta zazywania strefy. Obecnie po godz. 18.00 sada będzie dotyczyć również kart N+
parkowanie jest bezpłatne, choć o tej po- uprawniających osoby niepełnosprawrze wiele osób nadal pracuje, a ich samo- ne do parkowania za darmo w całej
chody parkują w obrębie strefy. Tryb ży- strefie. Drugą zmianą jest pozostawiecia i godziny pracy się zmieniają, coraz nie obowiązującej ceny abonamentu
częstszy jest też model podróży łączo- (30 zł rocznie) tylko na jeden samonych (pozostawienie auta w SPPN i po- chód w gospodarstwie domowym. Za
konanie ostatniego odcinka komunika- drugie i każde kolejne auto trzeba bęcją miejską). W efekcie po godz. 18 nadal dzie zapłacić 1200 zł rocznie. To równoaż 2/3 miejsc zajmują pojazdy osób bez wartość 12 biletów miesięcznych na koabonamentu mieszkańca.
munikację miejską.
Od stycznia opłaty będą obowiązyStrefa w kolejnych dzielnicach
wać do godz. 20.00. Ma to dodatkowo
Zgodnie w wcześniejszymi obietnizniechęcić do pozostawiania samochodu na publicznym miejscu postojowym cami miasto pracuje nad objęciem strena cały dzień – dzięki czemu z każdego fą płatnego parkowania kolejnych
miejsca będzie mogło skorzystać więcej dzielnic. Trwają analizy poprzedzająkierowców, a mieszkańcy - wracający ce tę decyzję dla Ochoty i Żoliborza,
wieczorem do strefy - łatwiej znajdą które mogłyby trafić do SPPN w przyszłym roku.
wolne miejsce w pobliżu domu.
najbliższych miesiącach urzędniAbonament tylko jeśli płacisz PIT cy W
planują również analizy dotyczące
Ratusz che zmienić również zasady tzw. strefy śródmiejskiej. Umożliwia
wydawania abonamentów, które przy- ona wyższe stawki opłat na obszarach
sługują mieszkańcom strefy płatnego o największym zapotrzebowaniu oraz
parkowania i umożliwiają im bezpłatny pobieranie opłat również w dni wolne
postój w pobliżu domu. Dzisiaj mamy do (np. w rejonie obiektów rekreacyjnych
RK
czynienia ze zjawiskiem abonamentów, i turystycznych).

Kontrole pudeł wagonów Varsovia
Wykonana z połączenia
aluminiowych, bardzo
cienkich ścian z grubymi,
wytrzymałymi częściami
surowa konstrukcja waży
jedynie 5 ton. Tylko dla
karoserii jednego wagonu
wykonano 540 metrów
specjalnych spawów.
W fabryce w Ostrawie trwa
kontrola dwóch pierwszych z
222 pudeł wagonów, z których
zbudowane zostaną pociągi dla
Warszawy. Takich i podobnych
kontroli w trakcie produkcji 37
jednoprzestrzennych pociągów
(z opcją rozszerzenia o osiem
kolejnych) będzie kilka tysięcy.
Pracownicy Metra Warszawskie-

go sprawdzą m.in.: każde gotowe pudło wagonu przed i po jego pomalowaniu, wózki, kompletne wagony. Wykonają też
próby statyczne i dynamiczne w
fabryce oraz próby dynamiczne
już na terenie warszawskiego
metra. Obecnie kontroli poddawane są 2 wagony pośrednie,
zaś w przyszłym tygodniu rozpoczną się odbiory pierwszego
wagonu czołowego.

Nowoczesna fabryka
Produkcja pudeł pociągów odbywa się w nowoczesnej fabryce
ŠKODA VAGONKA w Ostrawie.
Nowa hala produkcyjna powstała specjalnie na potrzeby nowo-

czesnych konstrukcji taboru, w
tym metra i kosztowała 40 mln
euro. Jej linia produkcyjna
umożliwia seryjny cykl pracy,
podczas którego odbywa się spawanie automatyczne i ręczne.
Unikalny proces spawania, opracowany we współpracy z firmami ze Szwajcarii i Francji, pozwala na stworzenie integralnej
konstrukcji z lekkich profili stopu aluminium. Jest zaawansowaną technologicznie kombinacją bardzo cienkich dużych ścian
(ściany boczne, podłoga, dach)
i grubych, wytrzymałych części
do przenoszenia i pochłaniania
obciążenia związanego z pracą i
zderzeniem, zgodnie z norma-

mi EN. Jedno kompletne pudło
wagonu powstaje w ciągu zaledwie 2-3 dni!

Wagony dla Warszawy
Przetarg na dostawy składów
metra rozstrzygnięty został w
październiku 2019, po oddaleniu przez sąd wszystkich odwołań. Umowa została podpisana
kilka miesięcy później – 30 stycznia 2020 roku. Kontrakt przewiduje dostawę 222 wagonów, w
tym 74 z kabiną maszynisty i 148
wagonów pośrednich. Pierwszy
skład powinien pojawić się w
Warszawie pod koniec przyszłego roku.
z t m . w a w. p l

Mieszkania dla potrzebujących
z zaburzeniami psychicznymi
W dobie koronawirusa widoczne stają się problemy
osób z zaburzeniami psychicznymi. Instytut Psychiatrii
i Neurologii (Lider) oraz Integracja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
(Partner) przygotowały program wsparcia w postaci
dwóch typów mieszkalnictwa chronionego: treningowego i przejściowego.
Mieszkania te mają na celu stworzenie bezpiecznych warunków
dla uzyskaniu większej samodzielności, niezależności i autonomii
osób z zaburzeniami. Dają szansę na zdrowienia w sprzyjających
do tego warunkach.
Mieszkania, tak jak wszystkie świadczenia Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego są dostępne bezpłatnie dla mieszkańców Mokotowa.
Więcej informacji: Centrum Koordynacji MCZP,
MM
tel. (22) 299 04 31.
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Echo Investment kończy Browary Warszawskie i przymierza się do projektu na Kabatach

Destination Ursynów – uwalnianie potencjału kabackiego kwartału
odpoczywać oraz swobodnie poruszać się pomiędzy budynkami i przestrzeniami publicznymi. Mając na
uwadze zakres prac, skalę, jakość architektury oraz różnorodność funkcji, bez wątpienia będzie to unikalne
miejsce na mapie stolicy.
utorem koncepcji architektonicznej jest renomowana pracownia JEMS Architekci. Projektanci podkreślają, że nowe „Browary Warszawskie” przywrócą po latach
warszawiakom ten niedostępny kiedyś i niezbyt przyjazny dla nich kwartał, a sam projekt stworzy ramy dla
nowoczesnego, wielofunkcyjnego
miejskiego środowiska i odpowie na
zróżnicowane ludzkie potrzeby. Na
podkreślenie zasługuje fakt, że cała
przestrzeń „Browarów Warszawskich”
będzie otwarta i dostępna przez całą
dobę, co dla mieszkańców miasta jest
ważnym elementem. Dzięki „Browarom Warszawskim” stolica zyska pięć
nowych miejskich placów – Ogród
Centralny, Rynek Warzelni, Plac Brama
Browarów, Plac Śniadaniowy oraz
Dziedziniec Laboratorium. W praktyce oznacza to, że wszystko, co najważniejsze w tym miejscu, będzie działo się
właśnie na placach, skwerach, pomiędzy budynkami i na ulicach. To jedno
z głównych założeń urbanistycznych
tej inwestycji.
owinką będzie też pierwszy
w Warszawie woonerf, który powstanie na nowej ulicy
browarników Haberbuscha i Schielego. Woonerf to z niderlandzkiego rodzaj ulicy w strefie zurbanizowanej,
na której położono nacisk na wysoki
poziom bezpieczeństwa, uspokojenie
ruchu i wysokie walory estetyczne.
Uspokojona ulica, na której piesi i rowerzyści mają zdecydowanie większe
prawa niż kierowcy samochodów, będzie przypominać najbardziej znane
woonerfy z Łodzi, Gdyni czy Poznania. Za sprawą „Browarów Warszawskich” stolica zyska też nowe, towarzyskie i smaczne miejsce – Dzielnicę
Spotkań i Smaków. Na Woli zameldują się restauracje, kawiarnie, knajpki i
inne lokalne koncepty gastronomiczne. Życiem zatętnią 170-letnie piwnice, które powrócą jako Leżakownia.
od tymi historycznymi kolebkami rozgości się hala jedzeniowa z wyjątkowymi, autorskimi konceptami kulinarnymi. Także
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Zagospodarowanie atrakcyjnej
działki po markecie „Tesco” na
Kabatach, to obok koronawirusa najczęściej poruszany
ostatnio temat na Ursynowie.
Nic dziwnego, bowiem dalsze
trwanie obskurnego blaszaka
w tak atrakcyjnej lokalizacji
nie przynosi chluby tej cieszącej się prestiżem, nowoczesnej i
ekologicznej dzielnicy.
ygodnik „Passa” przygląda się
próbom zagospodarowania
tej nieruchomości od prawie
dwudziestu lat. Wszystkie spaliły na
panewce m.in. z powodu oporu okolicznych mieszkańców, którzy nie

T

chcieli pod swoimi oknami handlowego giganta. W 2008 r. przy znacznym
udziale naszego tygodnika zdołali zablokować próbę nielegalnego wybudowania w tym miejscu obiektu większego niż Galeria Mokotów. Na kilka lat
zapadła cisza. W ubiegłym roku działkę o powierzchni około 4 ha nabyło
Echo Investment, największa polska
firma deweloperska, która zrealizowała w największych miastach w kraju 180 projektów o łącznej powierzchni prawie dwóch milionów metrów
kwadratowych (mkw.). Firma zaprezentowała zupełnie nową jakość, jak
idzie o relacje pomiędzy inwestorem a
mieszkańcami. Inwestycję rozpoczę-

to mianowicie od przeprowadzenia na
szeroką skalę konsultacji społecznych,
z których wyrugowano dyktat, charakterystyczny dla działań poprzednich inwestorów. Już samo to dobrze
rokuje dla planowanej inwestycji.
od koniec września Echo Investment przedstawiło koncepcję miastotwórczej inwestycji, która ma powstać w miejscu
marketu „Tesco”, tuż obok stacji metra
„Kabaty”. Deweloper planuje zmienić
niedostępny i niezbyt atrakcyjny fragment osiedla w otwartą, zieloną i wielowymiarową przestrzeń, która w jednym miejscu skupi wszystkie najważniejsze miejskie funkcje: spotkania,
rekreację i sport, rozrywkę, kulturę
oraz sztukę, gastronomię, mieszkania, handel i usługi, a także biznes.
Atutami projektowanej inwestycji są
lokalny zasięg (lokalne centrum Ursynowa), ogólnodostępne tereny zielone oraz nowe przestrzenie publiczne
na Kabatach. Bez ogrodzeń, furtek
oraz innych niepotrzebnych barier.
Eksperci rynku nieruchomości podkreślają, że sąsiedzkie inwestycje typu
„mixed-use”, dopasowane w pierwszej kolejności do potrzeb lokalnych
społeczności, to przyszłość.
rojekt na Kabatach jest kolejną miastotwórczą inwestycją
realizowaną przez największego i najbardziej doświadczonego
polskiego dewelopera. Jak się okazuje, Echo Investment jest jedyną w kraju i jedną z niewielu w tej części Europy firm posiadających doświadczenie,
kompetencje, możliwości finansowe,
jak również nowoczesną wizję tworzenia prawdziwie miejskich wielofunkcyjnych kwartałów żyjących przez całą dobę. To powoduje, że może realizować takie projekty w partnerstwie z
lokalnymi samorządami i w dialogu z
sąsiadami, trzymając się założonych
harmonogramów. Na finiszu jest inwestycja „Browary Warszawskie” przy
ul. Grzybowskiej w Warszawie, a w
trakcie budowy „Fuzja”, czyli zajmujący około 8 ha kwartał w centrum Łodzi
po dawnej fabryce. Echo Investment
pracuje również nad koncepcją zagospodarowania miejskiego kwartału w
sercu stolicy państwa, pomiędzy ulicami Towarową i Miedzianą, w miejscu
gdzie obecnie stoi centrum handlowe
„Jupiter”, do złudzenia przypominające wyglądem obskurne kabackie „Te-
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Mykonos
- Browary
Warszawskie

sco”. Do współpracy nad tak spektakularnym przedsięwzięciem deweloper
zaprosił renomowaną pracownię Bjarke Ingels Group (BIG).
brazy mówią więcej niż tysiące słów, dlatego zgodnie z
naszymi wcześniejszymi deklaracjami postanowiliśmy naocznie
przekonać się, czym w rzeczywistości
jest inwestycja typu „mixed-use”. Ulica Grzybowska w niczym nie przypomina dzisiaj tej sprzed jeszcze kilkunastu lat. Obecna zabudowa świadczy o
tym, że jest to centrum miasta, choć
ulica ta znajduje się w granicach administracyjnych dzielnicy Wola. Uruchomione tam w 1946 r. „Browary Warszawskie” funkcjonowały przez 58 lat,
choć na tym terenie produkcja piwa
trwała o ponad sto lat więcej. Ciekawostką jest to, że 19 lipca 1972 r. z linii produkcyjnej warszawskiego browaru zjechały pierwsze w Polsce butelki licencyjnie produkowanej coca-coli.
W 2004 r. produkcję piwa przeniesiono do zakładu w Warce i zrujnowany
obiekt przy ul. Grzybowskiej straszył
przez ponad 10 lat. Od 2015 r. Echo Investment realizuje tam pierwszy wielofunkcyjny projekt nazywany przez
dewelopera “destination” („miejsce
przyciągające ludzi”). Prace znajdują
się już na finiszu.
o nowy kawałek miasta, który Echo Investment zbudowało niemalże od zera. W zamyśle projektantów inwestycja ma
zwrócić Warszawie teren między ulicami Grzybowską, Wronią, Chłodną i
Krochmalną w zupełnie nowej formie,
z poszanowaniem historii oraz tożsamości tego rejonu miasta. Na miejscu
największego niegdyś browaru w Polsce powstaje wielofunkcyjny kwartał
z mieszkaniami, biurami, przestrzeniami publicznymi, placami, skwerami i terenami zielonymi, a także z zabytkami, które poddano starannej rewitalizacji. Samochody schowano pod
ziemią robiąc na powierzchni miejsce
przede wszystkim dla pieszych, rowerzystów, zieleni i gastronomii. Podobnie jak w przypadku Kabatów i innych
projektów z metką „destination”, „Browary Warszawskie” zostały pomyślane jako kompleksowy, nowoczesny i
funkcjonalny zamysł urbanistyczny i
architektoniczny. Miejsce, w którym
ludzie będą wygodnie mieszkać i pracować, załatwiać codzienne sprawy,
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Rewitalizowana Warzelnia

tutaj Mark Zarkhin, renomowany ukraiński restaurator oraz szef Grupy Kumpel, twórca Restauracji Baczewskich
mieszczącej się w pałacyku przy Alei
Szucha, przywróci piwowarską tradycję tego miejsca tworząc niezwykłe
miejsce dla wytrawnych smakoszy złotego trunku i najlepszą kuchnię. Do
dyspozycji gości będzie sala restauracyjna połączona z piękną ponad 600-metrową antresolą. A znakiem firmowy
lokalu będzie warzone na miejscu piwo. Nowym blaskiem rozbłyśnie także
największy z zabytkowych budynków
dawnego browaru, czyli Warzelnia.
Swoją restaurację otworzy tu także Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej, najlepszy piłkarz sezonu 2019/2020 w Europie.
Podmiot, z którym ktoś taki jak Robert
Lewandowski zdecydował się robić biznes, musi być bardzo poważnym kontrahentem. W „Browarach Warszawskich” otworzą się także koncepty restauratorów znanych z Saskiej Kępy i
ulic Śródmieścia - Hali Koszyki czy Hali Gwardii (Pjaca, Sobremesa Tapas Bar,
Mykonos, Koreanka Grill&Sushi, DESEO Patisserie&Chocolaterie, Bakery
Browary Warszawskie).
„Browary Warszawskie” to także
kompleksowa rewitalizacja pod okiem
konserwatora zabytków, z poszanowaniem miejskiej historii. Deweloper
szczególną wagę przykładał do rewitalizacji czterech historycznych obiektów: Warzelni, Leżakowni (piwnic, w
których dawniej magazynowano piwo), Willi Schielego oraz Laboratorium. Dzięki Echo Investment zapomniane i zrujnowane obiekty odzyskują dawny blask, otrzymują zupełnie
nowe funkcje i będą dobrym sąsiedztwem dla nowych budynków. Inwestycja na granicy Woli i Śródmieścia
to także sześć budynków z mieszkaniami - także na wynajem długoterminowy. Cieszące się dużym popytem
mieszkania przykuwają uwagę nie tylko architekturą, funkcjonalnymi rozkładami i świetną lokalizacją, ale także dostępem do bogatej miejskiej infrastruktury. Bez grodzenia i wydzielania stref, z licznymi przestrzeniami publicznymi.
rzeba powiedzieć, że to, co
zobaczyliśmy wizytując „Browary Warszawskie” robi wrażenie. Dowiedzieliśmy się, że Echo Investment wyspecjalizowało się w mia-
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stotwórczych inwestycjach. Już dziś
stanowią one ponad połowę wszystkich przedsięwzięć realizowanych i
planowanych przez tego dewelopera.
„Fuzja” w Łodzi, to obok „Browarów
Warszawskich” i Kabatów jedna z największych inwestycji Echo Investment.
Na blisko 8 hektarach przy ul. Tymienieckiego, na terenie dawnej fabryki
Karola Scheiblera, trwa rewitalizacja
dotychczas zamkniętego fragmentu,
który wróci do miasta w postaci przestrzeni publicznych, placów, pasaży,
miejsc zielonych i skwerów, a także
zrewitalizowanych miejsc po dawnych
fabrykach, secesyjnych zabytków,
mieszkań oraz funkcji handlowej, usługowej i biznesowej.
a swojej liście Echo Investment ma też kolejne trzy
działki po starych marketach
„Tesco”, na miejscu których planuje
urządzić wielofunkcyjne mikro-dzielnice w zgodzie ze swoją filozofią „destinations”. „Tego typu projekty to filar
naszej strategii – mówi Marcin Materny, członek zarządu Echo Investment.
Mając uniwersalne kompetencje, wiedzę, doświadczenie oraz niezbędne
zasoby finansowe, a jednocześnie czerpiąc z charakterystyki miejsc i znając
lokalne konteksty, uwalniamy poten-
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cjały całych miejskich kwartałów zmieniając je w miejsca nowoczesne, otwarte i przyjazne”. Rzeczywiście, inwestycja „Browary Warszawskie” może być
tego dobrym przykładem.
ie sposób zaprzeczyć, że projekt na Kabatach faktycznie
wpisuje się w filozofię tworzenia „destinations” - miastotwórczych i wielofunkcyjnych obszarów,
które przyciągają ludzi. Wydaje się
być podobny w zamierzeniu do „Browarów Warszawskich”, bo wszystko,
co najważniejsze w tym miejscu, będzie działo się właśnie na placach,
skwerach, pomiędzy budynkami i na
ulicach. Inwestor przekonuje, że projekt na Kabatach będzie pełnił rolę lokalnego centrum spotkań, z przyjazną
przestrzenią miejską, która ma służy w
pierwszej kolejności sąsiadom i nowym mieszkańcom. Zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego przedsięwzięcie ma
szanse stać się w najbliższej przyszłości wizytówką Kabatów i całego Ursynowa. Nie widząc minusów w projekcie zagospodarowania działki po „Tesco”, przedstawionym przez Echo Investment, nie pozostaje nic innego, jak
tylko kibicować tej inwestycji.
O p r a c o w a ł Ta d e u s z P o r ę b s k i
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Transport chorych do Szpitala Narodowego

Co jeść i jak ćwiczyć podczas COVID-19?
Kwarantanna sprzyja brakowi ruchu,
często na stole pojawiają się solidne i
tłuste potrawy. W efekcie zmniejsza się
nasza odporność. Sprawdziliśmy jak suplementować organizm by zachować
zdrowie. Zapytaliśmy też trenera personalnego co warto zrobić by zwiększyć
swoją odporność.
Jednym z ważniejszych elementów jest odpowiedni sposób żywienia, ponieważ niedobory wybranych składników w diecie mogą odpowiadać za
osłabienie układu immunologicznego i wpływać na
zwiększoną podatność na infekcje czy zakażenia.
Odpowiednio zbilansowana dieta może zatem korzystnie wpływać na procesy odpornościowe zachodzące w organizmie i nasze samopoczucie.
Głównym zadaniem układu odpornościowego
jest ochrona organizmu przed działaniem różnych czynników chorobotwórczych. Badania
wskazują, że odpowiednio zbilansowana i właściwie skomponowana dieta, zawierająca w odpowiednich ilościach wszystkie składniki odżywcze,
witaminy i składniki mineralne korzystnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego. W sytuacji niedoboru pewnych
składników nasz układ odpornościowy może ulec
osłabieniu – zwiększa się ryzyko wystąpienia zakażeń i infekcji. Wykazano, że istnieje pewna grupa składników zawartych w diecie, które w sposób
szczególny mogą korzystnie wpływać na odporność organizmu.

Składniki dla układu
odpornościowego
W kontekście utrzymania prawidłowej odporności organizmu szczególne znaczenie ma odpowiednia podaż białka i niektórych aminokwasów
w diecie. Najkorzystniej, aby białko było dostarczane z dietą w równych odstępach czasu w ciągu
dnia i pochodziło z dobrych źródeł. Białko powinno być przede wszystkim dostarczane poprzez
spożycie tłustych i chudych ryb, chudego mięsa
(np. pierś z kurczaka, indyka, chude kawałki wo-

Stolica pomoże w transporcie chorych do Szpitala
Narodowego. W tym celu
miasto dostosuje dwa autobusy Warszawskiego
Transportu Publicznego
na potrzeby pacjentów –
będą one wyposażone
m.in. w specjalne stanowiska z tlenem nawet dla
30 osób.
Sytuacja epidemiczna pogarsza się z dnia na dzień, Warszawa robi wszystko, aby pomóc w
walce o zdrowie pacjentów. Dlatego władze stolicy zaoferowały
udostępnienie pojazdów Miejskich Zakładów Autobusowych,
które pozwolą na jednoczesny
transport większej liczby osób,
odciążając tym samym karetki
pogotowia.
W zajezdni przy ul. Stalowej
trwa dostosowywanie miejskich
autobusów. Zostaną one wyposażone w specjalne stanowiska z
tlenem czy przegrody ochronne
dla kierowców. Transport autobusem będzie dostępny dla pacjentów, którzy mogą taką podróż odbyć na siedząco, nawet z
zapewnioną ciągłą tlenoterapią.
Autobus będzie mógł przewieźć
jednocześnie ok. 30 pacjentów.

łowiny, cielęciny, wieprzowiny), jaj, roślin strączkowych (np. soczewica, fasola, bób, groch, ciecierzyca) i chudego nabiału.
Istotną rolę w modulacji odporności odgrywają również witaminy, a w szczególności witaminy:
A, C, E i D. I tak, witaminę A można znaleźć przede
wszystkim w mięsie i jego przetworach, rybach,
nabiale i jajach, witaminę E w produktach zbożowych, większości warzyw oraz w olejach roślinnych i orzechach. Z kolei witamina C w dużych ilościach obecna jest w większości warzyw i owoców.
W przypadku witaminy D żywność jest mniej znaczącym źródłem niż synteza skórna, ale warto
znać produkty, które zawierają jej większe ilości.
Do produktów tych możemy zaliczyć jaja, tłuste ryby i oleje rybne. Na prawidłowe funkcjonowanie
układu odpornościowego korzystnie wpływają
również składniki mineralne. Do tych o szczególnym znaczeniu zaliczyć możemy przede wszystRegionalne Centrum
kim selen, cynk, żelazo, mangan oraz magnez.
Krwiodawstwa i KrwioJakie ćwiczenia
lecznictwa w Warszawie
na kwarantannę?
apeluje do wszystkich
W kontekście zachowania odporności niezwy- osób, które chorowały na
kle istotny jest też ruch oraz przebywanie na ze- COVID-19 i zostały uznane
wnątrz. O radę poprosiliśmy Sylwestra Kopra. To za zdrowe, do oddawania
były rugbista, obecnie trener kulturystyki, indoor osocza krwi. Zdaniem nacycling oraz fitness.
ukowców, przeciwciała z
– Jak powszechnie wiadomo, nadmiar energii osocza ozdrowieńców to
dostarczanej z pożywienia przyczynia się do gro- skuteczny i bezpieczny
madzenie tkanki tłuszczowej. Sprzyja to także ak- sposób leczenia ciężko
tywności wirusów, które lepiej sobie radzą, gdy chorych na COVID-19.
nasz organizm ma niewłaściwą dietę. Niestety,
Dlaczego osocze
ze względu na pandemię fitness kluby będą zajest potrzebne?
mknięte. Ja proponuję dla osób mających mało
Osocze krwi ozdrowieńców
czasu krótki bieg lub marszobieg z rana, najlepiej
na czczo. Jeżeli znajdziemy więcej czasu polecam zawiera przeciwciała, które –
długi wypad na rower i trasy o mocnych przechy- zdaniem naukowców – są skuleniach by wykonać trening cardio i dotlenić orga- tecznym klinicznie oraz beznizm. Warto również się wybrać na długi spacer
i pamiętać, że otwarte są baseny w hotelach – radzi czytelnikom PASSY Sylwester Koper.
Piotr Celej

Obecnie do transportu chorych przeznaczone są dwa autobusy o długości 12 m, jednak
miasto zadeklarowało, że w razie potrzeby jest gotowe udostępnić również pojazdy przegubowe. Do pracy MZA wyznaczy ok. 20 kierowców. Zostaną
oni przeszkoleni przez Szpital
Narodowy m.in. w zakresie sposobu zakładania odzieży
ochronnej.
Szczegóły operacji zostały
ustalone podczas spotkania dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, dyrektora Miejskich Zakładów Autobusowych, dyrek-

tora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz zastępcy dyrektora Centralnego
Szpitala Klinicznego MSWiA w
Warszawie.
Równolegle rozpoczęły się
rozmowy i analizy możliwości
zamówienia autobusów z noszami, do przewozu pacjentów leżących. Zgłoszono się już do dostawców taboru o przekazanie
informacji na temat kosztów czy
czasu realizacji. W zależności od
potrzeb, w planach jest też stworzenie mobilnych punktów poboru wymazów w miejskich auz t m . w a w. p l
tobusach.

Krew ozdrowieńców ratuje życie
nów i dzielone na dawki. Jedna
porcja, czyli ok. 200 ml – stanowi jedną jednostkę osocza, co
daje jedną dawkę leku dla chorych na COVID-19. To oznacza,
że jeden ozdrowieniec, który
trzykrotnie odda osocze (3x600
ml), może przyczynić się do powstania aż dziewięciu dawek leku na COVID-19 (9x200 ml).
Chorzy na COVID-19 otrzymują
w celu leczenia od 200 do 400
ml osocza ozdrowieńca.

Procedura pobrania
jest bezpieczna
Procedura pobrania osocza
jest w pełni bezpieczna, ponieważ zabieg odbywa się w asyście
fachowego personelu z wykorzy-

- nie chorują przewlekle;
- osoby, które otrzymały transfuzję składników krwi oraz osoby po ciąży wymagają dodatkowych czynności w ramach kwalifikacji do oddania osocza – informacji w tym zakresie udziela
wyznaczony lekarz w centrum
krwiodawstwa.
Uwaga – dawcy nie mają obowiązku wykonywania żadnych
badań we własnym zakresie.
Ozdrowieńcy, którzy spełniają powyższe kryteria i chcą oddać osocze, proszeni są o kontakt telefoniczny, co pozwoli dokonać wstępnej oceny braku
przeciwwskazań do oddania
osocza oraz ustalić termin i miejsce pobrania:

Raport z miejskich szpitali
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców
miasto apeluje do rządu o
powstrzymanie dalszych
decyzji o przeznaczaniu
kolejnych łóżek w szpitalach nadzorowanych
przez miasto na potrzeby
COVID-19.
– Apelujemy do rządu o przygotowanie strategii walki z koronawirusem i konsultowanie tych
decyzji ze wszystkimi, których
ona dotyczy, aby przygotować
się do wdrożenia ograniczeń i
zapewnić w miarę normalne
funkcjonowanie miasta w tym
trudnym czasie. Jako samorządowcy przekazaliśmy bardzo jasne postulaty, dotyczące choćby
budowania szpitali kontenero-

wych, izolatoriów oraz wyznaczenia całych szpitali przeznaczonych do leczenia pacjentów
zakażonych koronawirusem. Już
w kwietniu apelowałem do premiera, aby rozważył budowę
szpitala polowego – mówi Rafał
Trzaskowski, prezydent m. st.
Warszawy.
Obecnie we wszystkich dziesięciu szpitalach nadzorowanych
przez Warszawę (w tym trzech o
profilu ginekologiczno-położniczym) miasto dysponuje łącznie 2413 łóżkami, z których zajętych jest 1837. Na mocy decyzji nałożonych przez ministra
zdrowia oraz wojewodę mazowieckiego miasto gotowe jest
przeznaczyć 430 łóżek w miejskich podmiotach na potrzeby

zabezpieczenia leczenia pacjentów zakażonych bądź podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Do końca lutego 2021
r. uda się przygotować na ten cel
jeszcze kolejnych 120 łóżek.
– Owe 550 łóżek, które jesteśmy w stanie, jako Warszawa,
przekazać na potrzeby walki z
COVID-19, jest wynikiem szczegółowych analiz potrzeb i możliwości miejskich szpitali. Jest to
również absolutne maksimum,
jakie możemy zaproponować,
mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, w tym pacjentów „niecovidowych”, o których musimy
zadbać i mieć, gdzie hospitalizować. Pandemia nie sprawiła,
że przestaliśmy chorować na inne choroby. Warto w tym miejscu dodać, że tylko dzisiaj, tj. 6 listopada, przyjęliśmy w miejskich
szpitalach 408 pacjentów – mówi Renata Kaznowska, zastępca
prezydenta m. st. Warszawy.
– Sytuacja w miejskiej służbie zdrowia staje się dramatyczna, dlatego dziękuję wszystkim
lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym za to, że
każdego dnia jesteście na
pierwszej linii walki z koronawirusem, ponieważ to dzięki Wam
jesteśmy w stanie radzić sobie z
epidemią – podkreśla prezydent
Trzaskowski.

piecznym sposobem leczenia
chorych na COVID-19 z objawami zarażenia zagrażającymi życiu. Zawarte w osoczu ozdrowieńca przeciwciała specyficzne dla wirusa SARS-CoV-2, które reagują na koronawirusa, neutralizują go w organizmie osoby z aktywnym zakażeniem.

Jak pobierane
jest osocze?
Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy, w czasie której
z pobranej krwi żylnej oddzielane jest ono samo, a pozostałe
elementy krwi (płytki krwi, czerwone i białe krwinki) są zwrotnie przetaczane do tej samej żyły w tzw. cyklach. Jednorazowo
pobierane jest 600 ml osocza.
Zabieg może być powtarzany nawet trzy razy w tygodniowych
odstępach – decydują o tym lekarz oraz dawca. Procedura trwa
zazwyczaj ok. 30-40 min.
Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patoge-

staniem wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. Dodatkowo, cała czynność odbywa się
zgodnie z procedurami wzmożonego reżimu sanitarnego.
Osoby zakwalifikowane do
oddania osocza (metodą plazmaferezy) mogą również oddać krew – wówczas zostanie
uzyskana:
- jedna jednostka osocza dla
chorych na COVID-19,
- oraz jedna jednostka koncentratu czerwonych krwinek
przeznaczona do leczenia innych
chorych.

Gdzie powinni
zgłaszać się ozdrowieńcy
Dawcami osocza mogą zostać
wszystkie osoby, które spełniają
łącznie poniższe warunki:
- upłynęło co najmniej 28 dni
od ustąpienia objawów albo 18
dni od zakończenia izolacji po
zakażeniu SARS-CoV-2 lub po
wyzdrowieniu z COVID-19;
- wiek 18-65 lat;

- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy
ul. Saskiej 63/75 w Warszawie,
numer telefonu: 723 203 207
lub 691 060 504 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–17.00
oraz w soboty w godz.
7.00–14.00)
lub:
- Terenowy Oddział w Płocku,
numer telefonu 24 364 62 51 (w
każdą środę i piątek w godz.
7.00–10.00)
- Terenowy Oddział w Nowym
Dworze Mazowieckim, numer
telefonu tel. 22 785 05 73 (w
każdą środę i piątek w godz.
7.00–10.00).
W celu usprawnienia kontaktu ze stacjami krwiodawstwa został również uruchomiony adres mailowy: koronawirus@rckik-warszawa.com.pl, gdzie należy wysłać wiadomość z numerem telefonu, pod który zadzwoni lekarz ze stacji.
Więcej informacji: rckik-waKG
rszawa.com.pl.
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Wskazujemy konia roku!
Na Służewcu nadal bez publiczności, a
emocji nie brakuje. Do zakończenia wyjątkowego ze względu na pandemię sezonu wyścigowego pozostały już tylko trzy
dwudniówki (7/8, 14/15 oraz 21/22 listopada). Powoli wyłaniają się faworyci
posezonowych rankingów.
aszym zdaniem laur Koń Roku powinien zostać przyznany świetnie spisującemu się trzyletniemu ogierowi Timemaster. Podopieczny trenera Krzysztofa Ziemiańskiego przegrał co prawda tegoroczne Derby, ale krótko i dosyć pechowo, za to w pozostałych startach potwierdził wielką klasę wygrywając nagrody Rulera (kat. A), Mosznej (kat. A),
Westminster Freundschaftspreis (kat A) i ostatnio
sprinterską gonitwę Criterium (kat. A). Wygranie w jednym sezonie aż czterech wyścigów najwyższej kategorii to sztuka dostępna jedynie dla

N

koni wybitnych. Właścicielami Timemastera są
stajnia Niespodzianka, Aleksandra i Tomasz
Oświecińscy.
minioną niedzielę po raz trzeci doszło do pojedynku dwóch najlepszych dwulatków na Służewcu ogierów Power Barbarian – Anator. W Nagrodzie
Dakoty Anator przegrał do Power Barbariana o
dwie długości, zaś w nagrodzie Przychówku tylko o szyję. Jesienna gonitwa o nagrodę Mokotowską wyłania zimowego kandydata na przyszłoroczne Derby. W niedzielę Power Barbarian
po raz trzeci ograł Anatora, tym razem wyraźnie
i na wydłużonym dystansie 1600 metrów. Trzeci na celowniku Adahlen pokazał zalążki klasy
i może w przyszłym roku mocno namieszać w
derbowym roczniku. Dwuletni Power Barbarian
zakończył sezon z imponującym bilansem wygrywając aż pięć z sześciu startów.Właściciela-

W

mi ogiera są Dozbud 2 Sp. z o.o. & Volteo Horse Service Sp. z o.o., konia trenuje Maciej
Jodłowski.
aworytką gonitwy o Nagrodę Efforty (kat.
A) dla dwuletnich klaczy pełnej krwi angielskiej była Lagertha Rhyme ze stajni
Macieja Kacprzyka, która w pięciu dotychczasowych startach wygrała dwukrotnie i tylko raz wypadła z porządku. Trzecie zwwycięstwo klaczy
było zasłużone i odniesione w dobrym stylu. Po
wyjściu na końcową prostą Lagertha Rhyme objęła prowadzenie i nie oddała go wygrywając wyścig lekko. Jako druga nieoczekiwanie minęła celownik mało liczona w totalizatorze Elvas, trzecia
kończyła Lady Joanna. Pod nieobecność wycofanego z powodu kontuzjii znakomitego ogiera Shadwan Al Khalediah faworytem gonitwy UAE President Cup (Nagroda Porównawcza) dla koni arabskich czystej krwi stał się Dragon. Pięcioletni ogier

F

nie zawiódł swoich zwolenników i rozstrzygnął
wyścig na swoją korzyść już w połowie ostatniej
prostej. Drugi był Wielki Dakris, a trzeci Seiful
Muliuk.
rzed tygodniem zakończył się na Służewcu sezon dla francuskich kłusaków.
Fascynująco zapowiadała się rywalizacja w Nagrodzie Zamknięcia Sezonu Kłusaczego pomiędzy pięcioletnim wałachem Faust Djames, który zanotował serię czterech zwycięstw
z rzędu, a o rok młodszą klaczą Goteborg, która legitymowała się pięcioma startami z rzędu
bez porażki. Z potyczki zwycięsko wyszedł Faust
Djames, który tym samym zapewnił sobie miano najlepszego kłusaka sezonu wyścigowego
2020. Jego stałym powożącym jest Taras
Salivonchyk.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
F o t o To r W y ś c i g ó w Ko n n y c h S ł u ż e w i e c
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Mieszkańcy zgłosili
ponad 3 miliony spraw

Stacja dezynfekcji karetek
w zajezdni tramwajowej
Warszawa podejmuje kolejne kroki w walce z epidemią. Reagując na sygnały płynące od ratowników medycznych, zdecydowano się pomóc w sprawnej dezynfekcji karetek pogotowia.
Do Tramwajów Warszawskich zgłosiła się Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego z prośbą o udostępnienie miejsca na utworzenie stanowiska do dezynfekcji karetek pogotowia.
– Podejmujemy kolejne kroki w walce z pandemią koronawirusa. Reagując na sygnały płynące od ratowników medycznych, zdecydowaliśmy się pomóc w sprawnej dezynfekcji karetek pogotowia.
Na terenie zajezdni Tramwajów Warszawskich na Mokotowie (Woronicza 27) udostępnimy miejsce na punkt do dezynfekcji karetek
– dzięki temu załogi ratownicze będą tracić mniej czasu na dezynfekcję pojazdów – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m. st.
Warszawy.
To pierwsze tego typu miejsce, które powstanie we współpracy
m.st. Warszawa z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w
Warszawie. W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie
kolejnych.
– Takie miejsca są nam bardzo potrzebne, a im ich więcej, tym lepiej. Dzięki temu zespoły ratownictwa nie muszą jeździć na drugi
koniec miasta i tym samym ich gotowość do pomocy następuje
znacznie szybciej – powiedział Lucjan Kadej, zastępca dyrektora ds.
technicznych.
– Reakcja prezydenta Trzaskowskiego i Tramwajów Warszawskich była błyskawiczna, za co bardzo dziękujemy. Szybka reakcja
i gotowość do pracy są dla nas kluczowe, dzięki współpracy z miastem będziemy mogli pomagać jeszcze szybciej – dodał Kadej.
Jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa jest dokładna
dezynfekcja pojazdów, jak i samej załogi. Te czynności wymagają
czasu, dlatego tak ważne jest, aby oszczędzić go jak najwięcej.
z t m . w a w. p l

Przez 7 lat istnienia Miejskiego Centrum Kontaktu
Warszawa 19115 mieszkańcy zgłosili ponad 3 miliony
spraw.
Inspiracją do uruchomienia w Warszawie takiego systemu było
analogiczne rozwiązanie w Nowym Jorku – NYC 311. Przy uruchamianiu projektu „Warszawa 19115”, głównym jego celem było podwyższenie standardów i usprawnienie usług realizowanych przez
Urząd m. st. Warszawy oraz jednostki organizacyjne i osoby prawne miasta. Choć formalnie przedsięwzięcie Warszawa 19115 ruszyło 4 listopada 2013, to prace przygotowawcze trwały od 2009 roku.
Usługi Warszawa 19115 są dostępne 24 godziny na dobę przez
7 dni w tygodniu. Pracujący na trzy zmiany zespół 50 konsultantów
odpowiada na pytania mieszkańców, a także przyjmuje i wymagające reakcji zgłoszenia dystrybuuje do odpowiednich komórek merytorycznych, w których system obsługuje ogółem ok. 500 pracowników biur i jednostek m. st. Warszawy.
Z Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115 zintegrowanych jest ponad 80 jednostek warszawskiego samorządu – biur,
urzędów dzielnic, zarządów i spółek miejskich. Niezależnie od tego, z jaką interwencją mieszkaniec zwróci się do Warszawa 19115,
zostanie ona przekazana do odpowiednich służb miejskich, jak np.
Warszawski Transport Publiczny, Zarząd Dróg Miejskich, Urzędy
Dzielnic czy Straż Miejska.
Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115, to nie tylko infolinia. Przez całą dobę dostępne są dla mieszkańców:
– Telefon, przez który udziela się informacji, przyjmuje zgłoszenia i wolne wnioski.
– Aplikacja mobilna Warszawa19115, dzięki której w błyskawiczny sposób można poinformować Urząd o problemie. W trzech
prostych 3 krokach wskazuje się miejsce zdarzenia i rodzaj problemu, który został zauważony. W odpowiedzi, na potrzeby mieszkańców aplikacja systematycznie rozbudowywana jest o nowe usługi.
– Portal warszawa19115.pl, poprzez który można znaleźć informacje, korzystając z rozbudowanej Bazy wiedzy dotyczącej spraw
urzędowych, regulacji prawnych, ważnych terminach i aktualnych
tematach związanych z życiem miasta. Przez portal można także
zgłosić problem/awarię , przesłać wolny wniosek lub skorzystać z
innych usług takich jak: zarezerwowanie wizyty w urzędzie, sprawdzenie aktualnego stanu kolejek lub skorzystanie z pomocy tłumacza migowego.
– Aktywne kanały kontaktu (to także czat i e-mail: kontakt@um.warszawa.pl).
Mieszkaniec – po zgłoszeniu sprawy – otrzymuje numer, dzięki
któremu może sprawdzić, na jakim etapie realizacji jest jego zgłoszenie.
Od początku działania systemu, tj. od 4 listopada 2013 r. do 31
października 2020 r. mieszkańcy kontaktowali się z Warszawa
19115 ponad 3 miliony razy. Codziennie przyjmowanych jest
ponad 2 tys. zgłoszeń, a mieszkańcy kontaktują się średnio co 1,5
minuty.

10. urodziny Kopernika
Największe centrum nauki w Polsce świętuje urodziny.
5 listopada minęła 10. rocznica otwarcia Kopernika
dla publiczności.
– To unikatowe miejsce na kulturalno-edukacyjnej mapie stolicy, w którym naukę się nie tylko poznaje, ale też tworzy. CNK odwiedziło już ponad 10 milionów gości. Prawie połowę z nich stanowili uczniowie i nauczyciele. Serdecznie gratuluję i z niecierpliwością czekam na otwarcie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego. A wszystkich mieszkańców zapraszam na urodzinowy weekend on-line – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st.
Warszawy.
Centrum Nauki Kopernik to innowacyjne miejsce, łączące naukę,
edukację i kulturę, w którym dzieci, młodzież i dorośli mogą samodzielnie eksperymentować, przeprowadzać doświadczenia z różnych dziedzin. W 2015 roku placówka uzyskała status instytucji badawczo-rozwojowej, stanowi też miejsce współpracy sfery nauki i
przedsiębiorczości.
Kopernik stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych dla turystów obiektów w Warszawie i wzorem dla innych centrów nauki,
które zaczęły powstawać w wielu polskich miastach. Organizuje wiele imprez w przestrzeni miasta, z których największą jest Piknik Naukowy oraz reprezentuje Polskę i Warszawę w sieci najlepszych światowych centrów nauki.
Pomysł narodził się już w 1997 roku, instytucję kultury zarejestrowano w 2006 r., a w 2007 r. na stanowisko dyrektora Centrum
Nauki Kopernik powołano Roberta Firmhofera. W tym samym roku Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na budowę siedziby Centrum. Pierwszą łopatę na budowie obiektu
wbito 28 lipca 2008 r. Centrum zainaugurowało swoją działalność
na Powiślu 5 listopada 2010 r. plenerowym widowiskiem „Wielki Wybuch” w reżyserii Saskii Boddeke i Petera Greenawaya.
Koszt budowy obiektu wyniósł 364,8 mln zł, z czego 207 mln zł
pochodziło z funduszy unijnych.
RK
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Tadeusz Porębski

Jak to robią w Ameryce...

PO WYBORACH W USA

ył czas, że katolicka ekstrema w USA coraz bezczelniej narzucała siłą reszcie społeczeństwa swój porządek i swoją wizję. Na początku były to jedynie pikiety, blokowanie klinik aborcyjnych, podrzucanie do nich pojemników z gazami łzawiącymi i śmierdzącymi substancjami oraz oblewanie ginekologów czerwoną farbą. Wraz z liberalizującymi się przepisami aborcyjnymi
w większości amerykańskich stanów zaczęły powstawać legiony do obrony życia złożone z aktywistów pro-life. Radykałowie spod znaku Armii Boga, Akcji Obronnej Wybawienia Ameryki i kilku innych organizacji sięgali po coraz bardziej radykalne środki.

B

Otwieram szampana!
W Stanach wielka zmiana!
Skończyła się szopka.
The end. Koniec. Kropka.
Niech się leje szampan!
Był Trump, nie ma Trumpa.
Suweren ma frajdę,
Wygrywa Joe Biden.

Rozpoczęło się polowanie na „baby killerów”, jak nazywano ginekologów dokonujących legalnych
aborcji. Opluwano ich publicznie , niszczono samochody, grożono rodzinom, przyrównywano lekarzy do rzeźników z gestapo. Rząd i administracje stanowe lekceważyły te wybryki, choć wiadomo było, że ciągła eskalacja przemocy musi się kiedyś źle skończyć. Aborcyjny ośrodek dr. George’a
Tillera w Wichita w stanie Kansas był od wielu lat celem pikiet antyaborcyjnych, a w 1985 r. został
niemal doszczętnie zniszczony przez wybuch bomby. Samego Tillera zaś w 1993 r. postrzeliła
przed jego kliniką niejaka Shelley Shannon (amerykańska Kaja Godek?). Wtedy udało mu się
przeżyć. Nie na długo.

Przeciągnięta struna
Pękła. A co u nas?
Jak sami widzicie,
Trzeba zmian na szczycie.
Szansa jest niezwykła,
Biden dał nam przykład.
PiS też ma rywala.
Już czas…
© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

W prawo czyli w lewo

Gadka Tadka

Mirosław Miroński

Byle do wiosny…
oronawirus zaznacza swoją obecność naszym życiu coraz silniej. Powoduje zapaść w wielu jego obszarach. Najmocniej widać to w kulturze, która – aby się ratować, przenosi się w coraz większym stopniu do Internetu; w szkolnictwie, gdzie niemal cały system jest zmuszony do przejścia na naukę
online, a także w szeroko rozumianej gospodarce. Tu niektóre dziedziny, m.in.:
usługi, handel, turystyka, transport, sport – ucierpiały najbardziej i bez wsparcia ze strony państwa
nie przetrwają.

K

Tymczasem liczba zakażeń koronawirusem i zachorowań na COVID-19 rośnie i nie wiemy, jak długo ta sytuacja się utrzyma. Trudno jest przewidywać, czy mamy do czynienia z trendem wznoszącym i kiedy da się to odwrócić, zależy to bowiem od zachowania społeczeństwa. Nasuwają się liczne pytania i wątpliwości, na które nikt nie zna odpowiedzi. Nie wiemy, czy nasz system opieki zdrowotnej poradzi sobie z realnym zagrożeniem, niemającym odpowiednika, jeśli chodzi o jego skalę. W opinii wielu komentatorów system znajduje się już na granicy wydolności. Potwierdzają to też
doświadczenia pacjentów, u których rozpoznano COVID-19. Do niedawna, tzw. Przeciętny Kowalski dowiadywał się o epidemii jedynie z mediów. Swoją wiedzę na ten temat czerpał z doniesień dziennikarzy i służb sanitarno-epidemiologicznych, teraz jednak to się zmieniło. Dziś, dowiaduje się o zachorowaniach z najbliższego otoczenia, od rodziny, przyjaciół, znajomych, współpracowników, kolegów ze szkoły.
Nie do pozazdroszczenia jest sytuacja pacjentów, którzy cierpią na choroby przewlekłe, wymagające częstych konsultacji, czy też wizyt w placówkach opieki zdrowotnej oraz osób wymagających
szybkiej interwencji medycznej w formie porad i zabiegów. Dotyczy to zwłaszcza konsultacji specjalistycznych, gdzie czas oczekiwania na wizytę, czy poradę jest długi, a pacjenci są zapisywani w
terminach wielomiesięcznych.
O ile z wieloma problema„O ile z wieloma problemami służ- mi służby zdrowia można soporadzić, o tyle braków
by zdrowia można sobie poradzić, bie
spowodowanych w dużej mieo tyle braków spowodowanych
rze niedoborem w szeregach
jej pracowników, głównie lew dużej mierze niedoborem
karzy specjalistów, ale też piew szeregach jej pracowników,
lęgniarek, diagnostów – nie
się z dnia na dzień.
głównie lekarzy specjalistów, ale nadrobi
Tu zmiany, jeśli nastąpią, nie
też pielęgniarek, diagnostów –
są kwestią najbliższego czasu, a co najmniej kilku lat.
nie nadrobi się z dnia na dzień”
Sam proces kształcenia lekarzy i innych pracowników trwa długo, a do tego najpewniej wszyscy wolelibyśmy być leczeni przez
lekarzy z doświadczeniem, a nie bezpośrednio po szkole, nawet jeśli to najlepsza szkoła.
Faktem jest, że system, który znajduje się na granicy wydolności, może zostać przeciążony. Mielibyśmy wtedy sytuację podobną do tej sprzed kilku miesięcy na zachodzie i południu Europy,
gdzie brakowało łóżek dla pacjentów wymagających fachowej pomocy.
Niedawno dotarły do nas zapowiedzi zakupów szczepionek produkowanych przez dwie renomowane zachodnie firmy: Pfizerem i BioNTech. Nasz rząd zapowiada zakup 20 mln. dawek preparatu. Początkowy optymizm wynikający z tej informacji studzi nieco fakt, że to jeszcze nie oznacza pokonania epidemii w naszym kraju. Droga do tego wymaga bowiem wielu działań logistycznych, specjalnego przygotowania miejsc do przechowywania i transportu preparatu. Jak dowiadujemy się
z wypowiedzi premiera RP, będzie ona w pierwszej kolejności przeznaczona dla służb medycznych
i seniorów. Jeśli nawet szczepionka będzie skuteczna i stanie się powszechnie dostępna, nie oznacza to końca pandemii w krótkim czasie. Mimo, że szczepionka na COVID-19 to prawdziwy przełom w walce z nią, jej użycie nie będzie zapewne obowiązkowe, bo nie ma do tego podstaw prawnych. Perspektywa szybkiego końca jest więc odległa. Przypomnijmy perypetie ze szczepionką
przeciw grypie, wciąż niedostępną dla większości zainteresowanych nią pacjentów. To, czy przyczyni się ona do wygaszenia zakażeń, zależy w dużej mierze od społeczeństwa. Niestety, jest ono podzielone w kwestii szczepień. Według sondaży, około połowa deklaruje, że się nie zaszczepi. Wygląda więc na to, że z koronawirusem pozostaniemy na dłuższy czas.
Scena polityczna wokół nas jest skomplikowana, a kolejne wydarzenia komplikują ją jeszcze
bardziej. Pandemia przyczynia się jeszcze do tego. Wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie, a
przeciętny obserwator z trudem może nadążyć za kolejnymi odsłonami. W dodatku, zmieniają
się nie tylko tematy, ale też sposób ich przedstawiania. Nikogo już nie dziwi fakt, że te same zdarzenia są postrzegane i opisywane w diametralnie różny sposób. Przykładem może być ocena rządu w walce z epidemią i z koronawirusem. Dla jednych to sukces, a dla innych to porażka. Trudno o bardziej sprzeczne opinie. Rozbieżności w ocenach to coraz częstsze zjawisko także w innych
dziedzinach.
Faktem jest, że coraz dotkliwiej odczuwamy skutki epidemii i to nie tylko biologiczne, ale też społeczne. Te ostatnie mogą trwać znacznie dłużej niż zdrowotne. O ile na początku epidemii mieliśmy
dość optymistyczną wizję jej zakończenia, o tyle teraz daje się zauważyć oznaki zmęczenia społeczeństwa. Mimo to, nie traćmy nadziei. Byle do wiosny. Zaszczepmy się i zobaczymy co dalej będzie!

Kiedy w tym samym roku z rąk katolickiego ekstremisty Michaela Griffina zginął dr David Gunn,
dyrektor kliniki aborcyjnej w Pensacola na Florydzie, rozgorzała antyaborcyjna wojna na śmierć i
życie. Było to pierwsze udokumentowane morderstwo ginekologa położniczego. Intencją mordercy było uniemożliwienie lekarzowi wykonania aborcji. Griffin został skazany na dożywocie, które
odsiaduje w zakładzie penitencjarnym Okaloosa Correctional na Florydzie. Morderstwo to było jednym z czynników motywujących do stworzenia federalnej ustawy o swobodzie dostępu do klinik.
Nie na wiele to się zdało, bo śmierć dr. Gunna skłoniła Paula Jenningsa Hilla, byłego duchownego
prezbiteriańskiego, do wydania pierwszego oświadczenia obronnego, podpisanego przez 30 przywódców antyaborcyjnych, w którym stwierdzili, że zabijanie lekarzy dokonujących aborcji jest
uzasadnione. Słowa na papierze Hill rychło zamienił w czyny.
ok później „obrońca życia” i były duchowny wszedł do kliniki aborcyjnej w tejże Pansacoli i z zimną krwią zastrzelił ginekologa Johna Brittona oraz jego ochroniarza Jamesa Barretta. Został aresztowany na miejscu zbrodni i oskarżony o dokonanie dwóch zabójstw
pierwszego stopnia. Dwa lata później skazano go na dwukrotną karę śmierci. Aktywiści pro-life liczyli, że ówczesny gubernator Florydy Jeb Bush – podobnie jak jego brat, prezydent George W. Bush
– jest zdecydowanym przeciwnikiem aborcji i zamieni Hillowi wyrok śmierci na dożywocie, bądź
nawet go ułaskawi. Przeliczyli się. Wieczorem 3 września 2003 r. Paul Jennings Hill wyruszył z celi śmierci w więzieniu Starke w swoją ostatnią drogę. Został zgładzony przez podanie mu śmiertelnego zastrzyku. Dla uzupełnienia wiedzy czytelników, śmiertelny zastrzyk składa się z trzech składników – tiopential powoduje utratę przytomności, pankuronium (po naszemu pavulonik) zwiotczenie mięśni, a chlorek potasu – zatrzymanie akcji serca i zgon skazańca w ciągu kilku minut.

R

Na jakiś czas pod klinikami
aborcyjnymi zapanował spokój, który uśpił amerykańskie
organy ścigania. W dniu 31 maja 2009 r. miał jednak miejsce
drugi, tym razem skuteczny zamach na dr. George Tillera.
Podczas nabożeństwa w luterańskim zborze w Wichita do
świątyni wtargnął 51-letni Scott
Roeder, radykalny przeciwnik
aborcji, w przeszłości wielokrotnie aresztowany za posiadanie materiałów wybuchowych. Przystawił lekarzowi do
głowy rewolwer i w obecności
najbliższej rodziny dwoma strzałami pozbawił go życia. Roederowi postawiono zarzut popełnienia
morderstwa pierwszego stopnia i dwa zarzuty napaści kwalifikowanej. Dostał dożywocie, o zwolnienie warunkowe będzie mógł ubiegać się po odsiedzeniu 50 lat, czyli w 2059 r.

„W kwestii aborcyjnej prawo
musi być przejrzyste i jasne jak
kryształ. Jądrem ustawy powinno być prawo kobiety do samostanowienia. Niedopuszczalne
jest, by religijni ekstremiści,
stanowiący liczebnie margines
społeczeństwa, mogli narzucić
większości swój światopogląd
i punkt widzenia”

yć może nie doszłoby do kolejnego śmiertelnego zamachu, gdyby policja i FBI nie zasypiały przez długi czas gruszek w popiele. Natychmiast po owym zdarzeniu postawiono na nogi siły bezpieczeństwa w całym kraju i zaczęto stopniowo rozpracowywać i wyłapywać antyaborcyjnych „guerillas” (partyzantów), a prokurator generalny Stanów Zjednoczonych Eric Holder zalecił szeryfom federalnym zaproponowanie ochrony najbardziej znanym amerykańskim
aborterom. Wstrząsające zabójstwo ginekologa George’a Tillera oznaczało koniec niepisanego rozejmu, podczas którego przeciwnicy aborcji w USA nie stosowali przemocy. Po piętnastu latach
względnego spokoju do Stanów Zjednoczonych powróciła wojna, która trwa do dzisiaj.

B

Wojna – tak właśnie należy określić tamtejszy spór o ochronę życia poczętego. Z jednej strony mamy radykalnych zwolenników „wolności wyboru” nawet w zaawansowanej ciąży, z drugiej natomiast
najbardziej zagorzałych aktywistów pro-life, którzy chcą nakazać kobietom rodzenie dzieci nawet
w przypadku nieodwracalnie uszkodzonego płodu, niedającego noworodkowi żadnych szans na przeżycie. Tak jak widzimy to przez pryzmat USA, owi aktywiści nie tylko protestują, lecz także zabijają „baby killerów”, czyli ginekologów dokonujących legalnych aborcji. Obłuda fanatyków polega na
tym, że bronią zygot, czyli istot jeszcze nienarodzonych, mając jednocześnie w głębokiej pogardzie
życie osób, które już przyszły na świat.
„Obrońcy życia” w USA ponownie dali o sobie znać w 2015 roku. W listopadową sobotę jeden z
katolickich radykałów urządził jatkę w ośrodku planowania rodziny w Colorado Springs. Do kliniki Planned Parenthood wtargnął 44-letni Gareth Swasey uzbrojony – jak podały lokalne media – „w
broń o dużej sile rażenia”. Terrorysta zastrzelił dwie osoby personelu, cztery zranił i zdążył się zabarykadować. Kiedy funkcjonariusze SWAT próbowali zająć budynek, Swasey odpowiedział
ogniem. Pięciu policjantów odniosło rany, jeden zginął od postrzału w głowę. Zostawił żonę i dwoje dzieci. Po pięciogodzinnej bitwie napastnik został zastrzelony.
a przytoczonych wyżej przykładach widać jak w soczewce czym jest fanatyzm o podłożu
religijnym, bo to przecież Kościół Rzymskokatolicki traktuje aborcję jako grzech śmiertelny i niejako patronuje potencjalnym zabójcom, nieliczącym się ze świeckimi normami społecznymi. W kwestii aborcyjnej prawo musi być przejrzyste i jasne jak kryształ. Jądrem ustawy powinno być prawo kobiety do samostanowienia. Niedopuszczalne jest – jak to ma miejsce w Polsce
– by religijni ekstremiści, stanowiący liczebnie margines społeczeństwa, mogli narzucić większości
swój światopogląd i punkt widzenia. Od kiedy bowiem państwo polskie ma obowiązek wykonywać
to, czego życzy sobie niejaka Kaja Godek oraz namiestnicy obcego państwa Watykan?

N

W Dniu Niepodległości przypominam, że twórca naszego państwa Marszałek Józef Piłsudski poparł konkordat z 1925 r., który zapewniał władzom państwowym wpływ na obsadzanie stanowisk
kościelnych, co pośrednio miało prowadzić do zapewnienia lojalności duchowieństwa. Uregulowanie kwestii opodatkowania duchownych i określenie przypadków, kiedy dobra kościelne mogą zostać z podatków zwolnione, było kolejnym pozytywnym skutkiem zawarcia konkordatu z punktu
widzenia państwa. Obowiązujący konkordat z 1993 r. nie zapewnia państwu lojalności duchowieństwa i w sposób mętny odnosi się do jego opodatkowania. Uczynił natomiast Kościół „państwem
w państwie” i umożliwił mu wpływanie na politykę zewnętrzną i wewnętrzną państwa. Dlatego dokument powinien być możliwie szybko renegocjowany.
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Polski listopad sto lat temu – o roku ów!
Marian Marek Drozdowski

Po świeżo zakończonej
wojnie z bolszewikami i
rozejmie zawartym w Rydze nasz wywiad wojskowy,kierowany przez oficerów orientacji belwederskiej, tak oceniał sytuację
na przełomie października i listopada 1920 roku:
„Świadomość, że zaczyna się
okres , w którym rezultaty orężnego wysiłku mają być utrwalone i rozszerzone przez wytężony
i jednolity wysiłek całej ludności
cywilnej, że Polska zdać musi egzamin ze swych zdolności do rozwoju gospodarczego i społecznego i że nie tylko najżywotniejszy
interes, ale i honor państwa wymaga, aby egzamin ów wypadł
nie gorzej od egzaminu wojennego – ta świadomość jest wspólna wszystkim odłamom społecznym i wszystkim ugrupowaniom
politycznym Polski. Idzie ona w
parze z poczuciem, że trudności,
jakie piętrzą się na nowej drodze
są olbrzymie, większe niż w jakimkolwiek z mocarstw europejskich”. Tymi trudnościami pozostwały przede wszystkim: dążności dzielnicowe, niski poziom
uświadomienia politycznego szerokich warstw ludności, niezałatwiona sprawa Gdańska, Górnego Śląska, Galicji Wschodniej, Wileńszczyzny, brak ostatecznego
załatwienia sprawy rosyjskiej.
Trwała ostra kampania ruchu narodowo-ludowego przeciw Naczelnikowi Państwa. Akcja lewicy
i PSL „Piast” przeciwko Senatowi,
strajki ekonomiczne, kierowane
przez PPS , związane z pogarszającymi się warunkami aprowizacyjnymi i wzrostem drożyzny,
wreszcie – konflikt między Związkiem Robotników Rolnych a
Związkiem Ziemian. Oto kalendarium listopadowych wydarzeń
w 1920 roku:
1 listopada
– Józef Piłsudski rozmawiał w
Kamieńcu Podolskim z przedstawicielami misji wojskowych
Francji, Stanów Zjednoczonych,
gen. Bałachowiczem i Wranglem
na temat sytuacji politycznej i
wojskowej po podpisaniu polsko- sowieckich preliminariów
o zawieszeniu broni. Pobyt Piłsudskiego w Kamieńcu Podol-

skim był utrzymany w tajemnicy
przed opinią publiczną.
– Komitet Ekonomiczny Rady
Ministrów przyznał Ministerstwu Spraw Wojskowych, kierowanemu przez gen Kazimierza
Sosnkowskiego, funduszu w wysokości 40 mln marek polskich
na budowę tymczasowego portu wojennego i schroniska dla
rybaków w Gdyni.
2 listopada
– Z Inicjatywy Zarządu Miasta
Stołecznego Warszawy, kierowanego przez prezydenta Piotra Drzewieckiego, odbyły się
uroczyste obchody Dnia Zadusznego. U wylotu al. 3 Maja i Nowego Światu wystawiono katafalk, przed którym przedstawiciele stowarzyszeń i oddziałów
wojskowych składały wieńce.
6 listopada
– Paryski korespondent „Kuriera Warszawskiego” opublikował wywiad z Ignacym Paderewskim. Mistrz powiedział m. in: „
W kołach rozstrząsających najważniejsze zagadnienia świata
we wszystkich krajach cywilizowanych działają wpływy czynników potężnych, a nieprzejednanie nam wrogich. Musimy się
z tym liczyć. Ale z drugiej strony
liczymy się z tym, że jesteśmy
narodem wrażliwym i drażliwym, o przeczulonych nerwach
z wygórowanym pojęciem o znaczeniu spraw polskich w układzie politycznym świata. Nam
się wydaje, że wszyscy mają oczy
zwrócone na Warszawę i że rozmowy dyplomatów obracają się
dookoła naszych zagadnień.”
9 listopada
– W Paryżu Ignacy Paderewski – w imieniu Rządu Polskiego
– podpisał z Senatem Wolnego
Miasta Gdański konwencję regulującą wzajemne stosunki.
10 listopada
Trwał strajk włókniarzy Łodzi, Zgierza, Pabianic, Żyrardowa, Ozorkowa i Tomaszowa o
radykalną podwyżkę płac i poprawę sytuacji aprowizacyjnej.
11 listopada
– Odbył się przemarsz ul Piotrkowską oddziałów wojskowych
Łódzkiego Okręgu Generalnego, dowodzonego przez gen. Bolesława Olszewskiego, do kościoła św Stanisława Kostki. Tutaj
orkiestry wojskowe odegrały
hymny narodowe Polski i Francji,
a liczni zgromadzeni wysłuchali patriotycznego kazania ks. Malinowskiego z Parafii Przemienienia Pańskiego w Dąbrówce.
– W Warszawie Naczelnik
Państwa Józef Piłsudski wysłał

do prezydenta Francji depeszę
gratulacyjną i i odwiedził posła francuskiego Hectora de Panafieu.
14 listopada
– Rocznicę odzyskania niepodległości świętowano w Warszawie w tym dniu w połączeniu z wręczeniem Józefowi Piłsudskiemu buławy marszałkowskiej. Miasto było udekorowane
od Belwederu do Zamku Królewskiego. W katedrze mszę celebrował biskup polowy Stanisław Gall.
– Buławę wykonaną przez
profesora Uniwersytetu Wileńskiego Mieczysława Kotarbińskiego poświęcił kardynał Aleksander Kakowski. Okolicznościowe przemówienie wygłosił najstarszy wiekiem generał Karol
Trzaska-Durski. Buławę i adres
okolicznnościowy wręczył Piłsudskiemu – przy odgłosie wystrzałów armatnich – najmłodszy kawaler Orderu Virtuti Militari kapral Jan Żywek z 5. pułku
piechoty. Następnie na Krakowskim Przedmieściu odbyła się defilada przed Naczelnym Wodzem. Po defiladzie zorganizowano na Zamku przyjęcie. W
Ratuszu Warszawskim prezydent Piotr Drzewiecki urządził
akademię, a wieczorem odbyło
się przedstawienie w Teatrze
Wielkim. Późnym wieczorem
Piłsudski ucztował z żołnierzami
w szampańskim nastroju na
przyjęciu w gospodzie żołnierskiej w Alejach Jerozolimskich.
15 listopada
– Pracownicy fizyczni i umysłowi uzyskali znaczne wzbogacenie swych uprawnień socjalnych w postaci Kas Chorych.W
Warszawie odbyła się tego dnia
inauguracja Kasy Chorych w stolicy kraju, zorganizowana przez
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, kierowane przez ministra E. Pepłowskiego ze Stronnictwa Pracy Konstytucyjnej.
– W Belwederze zwołano
pierwsze posiedzenie komisji
analizy doświadczeń wojny polsko- bolszewickiej, ciała powołanego 12 listopada przez Naczelnego Wodza w składzie wyższych dowódców, w tym generałów. Uczestniczyli: Tadeusz Rozwadowski, Kazimierz Sosnkowski, Józef i Stanisław Hallerowie, Stanisław Szeptycki,
Edward Śmigły-Rydz, Władysław Sikorski.
17 listopada
– Liga Narodów zatwierdziła
projekt konstytucji gdańskiej
uzupełniony zastrzeżeniem, że
Gdańsk nie może budować fortyfikacji i stanowić podstaw operacyjnych dla sił lądowych i morskich. Obronę Gdańska prowadzić będzie państwo., któremu
Liga Narodów powierzy mandat
militarny, gdy zajdzie ku temu
potrzeba.
– Po miesięcznej przerwie rozpoczęły się w Rydze rokowania
o definitywny pokój. Skład delegacji polskiej uległ zmianie, bo w
skład ten nie weszli posłowie,
ale rzeczoznawcy z różnych ministerstw. Skład Delegacji Polskiej przedstawiał się następująco: Jan Dąbski – przewodniczący, członkowie Stanisław Kauzik, Edward Lechowicz, Henryk
Strassburger. Skład Rosyjsko-Ukraińskiej Delegacji: Adolf Joffe – przewodniczący oraz członkowie: I.S Hanecki, L. Oboleński
i E.J Kwiryng. Pierwsze posiedzenie Konferencji Pokojowej
otworzył J. Dąbski stwierdzając
m. in.: „ Dotychczasowy chaos
wojenny na wschodzie Europy
szkodził nie tylko państwom wojującym, ale i całej Europie, która dopóty nie wróci do normal-

nych stosunków, dopóki na
wschodzie nie zapanuje pokój, a
twórcza pokojowa działalność
nie odbuduje zrujnowanych
warsztatów ludzkiej pracy. Pragniemy wziąć intensywny i twórczy udział w tej wielkiej odbudowie i dlatego chcemy pokoju
opartego na wzajemnej wierze
w obopólną lojalność, która jedynie daje pewność we wzajemnych stosunkach.”
– Wydział Narodowy Polski w
Stanach Zjednoczonych, którego
honorowym przewodniczącym
był Ignacy Paderewski, w liście
do niego podkreślał:
„ Zorganizowane w Wydziale
Narodowym wychodźstwo tym
ściślej się czuje z Panem związane, że wśród niebezpieczeństw,
jakie grożą Ojczyźnie od partyjnych rządów w kraju, w Twoim
Panie Prezydencie znakomitym
ujęciu spraw narodowych, w
Twoim doświadczeniu i niezmierzonej pracy, w geniuszu Twoim widzi potężną dźwignię i ratunek przy rozpaczliwych zabiegach w zespoleniu całego kraju
pod hasłem narodowego odrodzenia”
– Paderewski jako pierwszy
delegat Polski w Lidze Narodów,
przemawiając kilkakrotnie na
plenarnych posiedzeniach jej
Zgromadzenia, mówił o konieczności pokojowej współpracy polsko- litewskiej, upominał się o
przyjęcie do Ligi państw bałtyckich i Gruzji, poruszył konieczność zwalczania epidemii tyfusu
plamistego w Europie Wschodniej. Wśród członków Polskiej
Delegacji w Lidze Narodów znajdowali się obok Paderewskiego,
jej przewodniczącego: Szymon
Askenazy, Józef Wielowiejski,
Bohdan Winiarski, książę Leon
Łubieński, Sylwin Strakacz, płk
Kochański, kpt Jerzy Zwierkowski, kpt Jan de Rosen.
18 listopada
Odbyła się uroczystość otwarcia Zakładów Amunicyjnych „Pocisk” na warszawskiej Pradze z
udziałem Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego i Biskupa Polowego Stanisława Galla. Był to
polska odpowiedź na początkowe żądanie Sowietów w Mińsku
Litewskim likwidacji przemysłu
wojennego jako jednego z warunków podpisania preliminariów pokojowych.
20 listopada
Bolszewicy zadali klęską wojskom Piotra Wrangla, opanowując Krym. Rząd Francuski, a także Rosyjski Komitet Polityczny w
Polsce usilnie zabiegali o pomoc
armii polskiej dla Wrangla, który nie zdobył się na uznanie
praw Ukrainy i Białorusi do niepodległości i granicy wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej

uznanej przez Rozejm i Prelimi- nic zachodnich, przygotowany
naria Pokojowe z 12 październi- przez Francuską Misję Wojskową
ka 1920 r.
w Polsce. Zwrócił on uwagę na
potrzebę uwzględnienia w przy21 listopada
szłym planie stanu rozmieszczeW wyniku mediacji Komisji nia rezerw w kraju, w związku z
Ligi Narodów, z płk Pierre’m tym na konieczność opracowaChardingy na czele, podpisano nia rozbudowy polskiej sieci korozejm na froncie polsko-lit- lejowej. Szef Sztabu Generalneewskim na Wileńszczyźnie. Gen. go dostał zadanie opracowania
Lucjan Żeligowski powstrzymał nowego.
próbę odbicia Giedrojć i Szyrwint, zajętych 19-20 listopada
25 listopada
przez wojska litewskie.
– Z inicjatywy prezydenta
- W przemówieniu wygłoszo- Warszawy powołano do życia
nym w tym dniu na Moskiew- Towarzystwo Kredytowe Przeskiej Gubernialnej Konferencji mysłu Polskiego, ustalając plan
RKP (b) Włodzimierz Lenin tak we współpracy z Oddziałem III
propagandowo uzasadniał Ro- Sztabu i szefem kolejnictwa.
zejm i Preliminaria Pokojowe z
– Związek Ludowo-DemokraPolską „ Zwycięstwo (?), które tyczny wycofał swych ministrów
mimo porażki pod Warszawą z Rządu Obrony Narodowej
odniosła w ostatecznym wyni- Wincentego Witosa, przystępuku Armia Czerwona, ma szcze- jąc do walki z jego programem.
gólnie wielkie znaczenie. Zwy- Od tego czasu koalicyjny gabicięstwo to postawiło bowiem net Witosa nabiera charakteru
Polskę w takiej sytuacji, że nie centrolewicowego.
ma ona absolutnie sił do dalszego prowadzenia wojny. Polska
26 listopada
musiała się zgodzić na pokój,
– Profesura Warszawskiego
który dał jej mniej niż to, co, pro- Towarzystwa Naukowego, Poliponowaliśmy w kwietniu 1920 techniki Warszawskiej i Politechroku przed polską ofensywą, kie- niki Lwowskiej powołała Akadedy to nie chcąc odrywać się od mię Nauk Technicznych, której
pracy na polu budownictwa go- prezesem został prof. Gabriel
spodarczego, proponowaliśmy Narutowicz. Aktywny udział w
granice w najwyższym stopniu pracach Akademii brał wybitny
dla nas niekorzystne.” Lenin za- inżynier technolog i przemysłopomniał dodać, że wtedy w wy- wiec Piotra Drzewiecki – prezyniku sukcesów wojsk antybol- dent Warszawy. Akademia miaszewickich, na czele z armią An- ła cztery wydziały: nauk matetona Denikina, ważyły się losy matyczno-fizycznych, nauk mebolszewickiej Rosji.
chanicznych z elektrotechniką,
nauk inżynieryjnych i nauk tech22 listopada
nologicznych.
– Piłsudski przybył do Lwowa, aby odznaczyć Orderem
28 listopada
Virtuti Militari miasto udekoro– Na placu Saskim w Warszawane flagami. Na dworcu powi- wie odbyło się poświęcenie
tał Naczelnika Państwa gen Ta- sztandarów pułków ochotnideusz Rozwadowski w towarzy- czych 101,201, 202 i 205. Wiestwie straży honorowej Ułanów czorem odbył się bankiet w HoJazłowieckich. Obaj pojechali telu Europejskim, na którym
na plac Mariacki, gdzie Piłsud- przemawiali dowódca dywizji
ski przeszedł przed frontem od- ochotniczej płk Adam Koc, gen.
działów wojskowych i obroń- Władysław Sikorski i Marszałek
ców Lwowa. U stóp Pomnika Piłsudski, który oddał hołd kaAdama Mickiewicza, przy ołta- drze dywizji. W imieniu wojska
rzu polowym, odbyła się msza podziękował ochotnikom gen.
polowa. Po niej Piłsudski – przy Emil Gołogórski, a w imieniu
salwach armatnich – dekoro- ludności Warszawy – Julian
wał herb Lwowa, trzymany Święcicki, prezes Weteranów Poprzez prezydenta miasta Józefa wstania Styczniowego.
Neumanna, wymawiając słowa:
„ Za zasługi położone dla pol30 listopada
skości tego grodu i jego przy– W Lidze Narodów w Genenależności do Polski mianuje wie gościła Delegacja Ukraińmiasto Lwów kawalerem Krzy- ców galicyjskich z dr. Jewhenem
ża Virtuti Militari. Po czym na- Petruszewiczem na czele, żądastąpiła dekoracja obrońców jąc uznania niepodległości UkraLwowa i defilada oddziałów iny. Przedstawiła ona informaprzed lwowskim Ratuszem.
cje o prześladowaniu przez administrację polską Ukraińców
24 listopada
we Wschodniej Galicji. Została
– Marszałek Józef Piłsudski – życzliwie przyjęta przez delegaw liście do gen. Tadeusza Roz- cję Wielkiej Brytanii, Kanady,
wadowskiego – skrytykował Czechosłowacji, Litwy i Jewish
szkic planu obrony naszych gra- Action Commitee.
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HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA, także
przez Internet, 605 783 233

DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 770 361
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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania: sprzedaż:
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Centrum, kamienica do
remontu, na sprzedaż,
601 720 840
! Kabaty, 67 m2, 3 pok.,
ul. Jeżewskiego, parter, z garażem
i piwnicą 5m2, 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat,
2,5 mln. zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok.
c.1.3 mln. zł, do neg., cisza, spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Targówek, 47 m2, parter,
ok. metra, 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom, b. blisko Piaseczna,
140 m2 nowy, wolnostojący,
680 tys. zł, 601 720 840
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii,
w stanie surowym 230 m2 na
działce 1300 m2. Cicha, spokojna
okolica, tylko 350 tys. zł,
601 720 840
! Dom Ursynów, 165 m2, +
drugi 60 m2, blisko Las Kabacki,
dobra cena: 2 domy w cenie
jednego, 601 720 840,
! Dom, Ursynów, 170 m2
wolnostojący, do wejścia, c
. 1,2 mln. zł, 601 720 840
! Dom Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 601 720 840,

! Józefosław, dom 114 m2
c. tylko 595 tys. zł, 601 720 840
! Konstancin , okazja dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 930 tys. zł, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec k.
Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów Górny, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do
450 m2, 601 720 840
! Mokotów Górny dom,
300 m2, świetny punkt,
601 720 840
! Mokotów Górny dom,
320 m2, po remoncie, działka
420 m2, 601 720 840
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamknięte,
3,5 mln zł, 601 720 840
! Ursynów, pół bliźniaka,
610 m2 na mieszkanie lub biuro,
c. 3,8 mln.zł, 601 720 840,
! Wilanów, 280 m2,
superokazja, dom po remoncie,
tylko 1.6 mln do neg. zł,
601 720 840
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840

! 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

Do wynajęcia:
! Centrum, restauracja 130 m2
do wynajęcia z wyposażeniem lub
bez, 601 720 840
! Mokotów 116 m2,
superlokalizacja, prestiżowy
apartament do wynajęcia, garaż,
ochrona, 601 720 840,
! Ursynów, 29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko
2600 zł/m-c, 601 720 840
Lokale handlowe :
! 58 m2 z dobrym najemcą,
tylko 830 tys. zł.
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard,
z parkingiem na 75 samochodów,
możliwość kupna 1/2 biurowca,
601 720 840,
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep
spożywczy działający, dobre
dochody, do wynajęcia, 18 tys.
zł/m-c lub sprzedaż, c. 2.5 mln. zł,
z powodu braku czasu,
601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 ,
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840
! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840
! Mokotów 70 m2, lokal
z najemcą, gastronomia,
c. 1 mln 450 tys. zł brutto,
wynajęty na 10 lat, 601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840,
! Ochota, 134 m2, wynajęty na
10 lat, gastronomia, potężny
najemca , 601 720 840
! Ursynów-Kabaty, 128 m2
lokal z witrynami, dobry punkt,
do wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840

SZKLARSKIE, 502 101 202
WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 3030 530

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777

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

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

REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

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

POKRYCIA dachowe,
730 359 998
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY, malowanie,
510 128 912

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444

SZUKAM PRACY: posprzątam,
wykonam inne prace domowe,
733 546 026

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
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE mieszkań, tanio,
tel. 512 897 350

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

Kronika Stróżów Prawa
sprawie dowody wskazywały,
że brał on udział w przestępstwie. Po kilkunastogodzinnym
pobycie w policyjnej celi stanął
pod zarzutem kradzieży.
Przyznał się do wszystkiego,
ujawniając tożsamość swojego
wspólnika. Następnego dnia
kryminalni zapukali do drzwi
drugiego 40-latka. Nie był zaskoczony obecnością policjantów. Został zatrzymany i rówWrócili za kratki,
nież usłyszał zarzuty. Teraz
gdzie się poznali
obaj panowie wrócą do miejWilanowscy kryminalni za- sca, w którym zrodził się ich
trzymali dwóch podejrzanych pomysł. Grozi im kara do 5 lat
o kradzież markowej damskiej więzienia.
torebki wartej 20.000 zł. 40-latPosłużył się cudzymi
kowie wpadli na pomysł niekartami płatniczymi
mal jak z filmowego skoku, któKwadrans przed północą pory doskonale obmyślili jeszcze
licjanci patrolujący okolice al.
w zakładzie karnym.
Jak ustalili policjanci, obaj Niepodległości na Mokotowie
podejrzani poznali się w jed- zauważyli stojącego przy jednym z takich zakładów. Kiedy nym z bankomatów mężczywyrok minął i panowie opuści- znę, który nerwowo się rozgląli więzienne mury, niezwłocz- dał. Mundurowi postanowili
nie skontaktowali się ze sobą. sprawdzić czym było spowodoObaj wpadli na pomysł kradzie- wane jego zachowanie.
Na widok funkcjonariuszy
ży markowych damskich torebek. Obmyślili wspólny plan, podejrzany przerwał operację,
upatrzyli sklep z bardzo drogą którą wykonywał. Podając podamską galanterią, wyznaczyli wód legitymowania policjanci
zapytali, co robi przy bankoczas i ruszyli do działania.
Podjechali pod jeden ze skle- macie. 49-letni obywatel Wietpów na Wilanowie. Właściciel namu mieszkający czasowo w
auta siedzący za kierownicą po- Polsce nie chciał nic powieczekał przed wejściem. Drugi dzieć. Mimo tego, że posługiz podejrzanych wszedł do buti- wał się językiem polskim w
ku. Z półki zabrał torebkę war- stopniu wystarczającym do potą 20.000 zł, po czym wybiegł rozumienia się, stwierdził, że
z nią, wsiadł do auta i obaj od- nie będzie odpowiadał na żadne pytania.
jechali.
Kiedy funkcjonariusze poproPokrzywdzona zgłosiła kradzież, a wilanowscy kryminal- sili go o okazanie karty bankoni zajęli się sprawą. W trakcie matowej, z jednej kieszeni wyczynności dochodzeniowo- jął 5, a z drugiej 6 kart na różne
-śledczych policjanci ustalili, że nazwiska. Żadna nie należała
podejrzani zmienili tablice re- do niego. Mężczyzna nie chciał
jestracyjne w aucie kilka ulic wyjaśnić policjantom, skąd je
przed miejscem przestępstwa. ma. W podręcznej torbie miał
Funkcjonariusze dotarli do na- znaczne ilości banknotów 100grań z kamer monitoringu, na i 50-złotowych.
Wobec uzasadnionego popodstawie których odczytali
prawdziwe numery rejestracyj- dejrzenia, że mężczyzna pone samochodu biorącego sługiwał się kradzionymi karudział w przestępstwie. Po tami i przy ich użyciu włamał
ustaleniu właściciela przyjrze- się na cudze konta osobiste,
li mu się bliżej. Zebrane w tej funkcjonariusze zatrzymali go,

W Ursynotece
książki na
wynos
W związku z wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami związanymi z pandemią
COVID-19 Ursynoteka została zamknięta. Od 12 listopada
(czwartek) jednak będzie
można zamówić książki na
wynos. Pracownicy biblioteki
zachęcają do takiego sposobu korzystania z biblioteki.
Paczki odbierać można codziennie w godz. 15.0018.00, z wyjątkiem środy –
tego dnia w godz. 12.0015.00.
Książkę można zamówić poprzez katalog on-line, e-mailowo w wyjątkowych wypadkach telefonicznie. Bibliotekarz
po skompletowaniu zamówienia potwierdza termin odbioru. Następnie rejestruje zbiory
na koncie użytkownika, przygotowuje paczkę z zamówionymi egzemplarzami i zostawia ją na stoliku przed wejściem, skąd czytelnik odbiera ją
po otrzymaniu potwierdzenia
smsem lub e-mailem.
Książki zwracać można tylko do wrzutni, czyli tzw. biblioboxów. Wszystkie szczegóły
znajdują się na stronie internetowej www.ursynoteka.pl.

zabezpieczając 11 kart płatniczych i gotówkę w kwocie
175 000 zł.
49-latek trafił do policyjnego aresztu. Teraz śledczy ustalają pokrzywdzonych oraz wyjaśniają, w jaki sposób mężczyzna wszedł w posiadanie kart
płatniczych. W zależności od
dalszych ustaleń oraz decyzji
prokuratora mężczyźnie może
grozić kara do 10 lat więzienia.

Atak nożem
za zwrócenie uwagi
Około godziny 11:35 policjanci zostali wezwani na ulicę Konduktorską na Mokotowie. W toyocie na parkingu
siedział 52-letni pokrzywdzony, miał zabandażowaną lewą
dłoń, a przez tkaninę przebijała się krew. Policjanci udzielili mężczyźnie niezbędnej pomocy i wezwali na miejsce załogę pogotowia ratunkowego.
W tym samym czasie ustalili,
że około 11:20 koło pojazdu
pokrzywdzonego przechodził
mężczyzna szczupłej budowy
ciała, ubrany w szarą bluzę
dresową i czerwoną czapkę.
Bez powodu uderzył ręką w
maskę samochodu. Gdy 52-latek wyszedł zapytać się, co on
wyprawia, został zaatakowany
i zraniony nożem w dłoń. Napastnik uciekł.
Po przyjeździe pogotowia policjanci podjęli działania, w wyniku których zatrzymali podejrzanego. Miał przy sobie scyzoryk z czarną rękojeścią. 20-latek
został rozpoznany przez pokrzywdzonego. Ratownicy medyczni opatrzyli ranę ugodzonemu mężczyźnie i zalecili mu
wizytę lekarską.
Napastnik trafił do policyjnej
celi. Miał około jednego promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W zależności od zebranego w tej sprawie materiału
dowodowego może on ponieść
odpowiedzialność narażenie
człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu.
POL

Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Zofia Domagała
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.

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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