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Miarka – nie tylko Jarka

A

dresując nasze teksty do czytelnika aglomeracji warszawskiej z naciskiem na
najbliższy nam Ursynów, zdajemy
sobie sprawę, że: po pierwsze – wiele osób wciąż nie zauważa, iż od
dawien dawna można nas czytać
w pełnym wydaniu w wersji elektronicznej – bez uganiania się za
tradycyjnym wydaniem papierowym; po drugie – od początku uruchomienia „Passy” jesteśmy bardziej gazetą światopoglądową niż
informacyjną; po trzecie zaś – szanujemy każdego czytelnika, niezależnie od tego, jaki jest jego punkt
widzenia, zapatrywania polityczne, religijne czy też status socjalny. Stąd nie należy się dziwić, że w
gronie naszych felietonistów napotka się czasem skrajnie różne zapatrywania na dzisiejszą rzeczywistość. Ale to rzecz normalna i pokazujemy to – choć może zbyt rzadko
– będąc gazetą sąsiedzką.
rudno mi zaprzeczyć, jako
redaktorowi naczelnemu,
że pisząc artykuły do przeczytania przez ludzi żyjących w
XXI wieku, nie możemy trzymać
się średniowiecznych wzorów, a
tym bardziej trudno nam w pełni
akceptować tradycje i mroczną
spuściznę feudalizmu, którą wciąż
proponuje nam – skądinąd tak
bardzo zasłużony dla podtrzymania ciągłości narodowej – Kościół
Rzymskokatolicki. Wieu jego
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skromnych przedstawicieli wypada
cenić, zżymając się jednocześnie
na wstecznictwo i pychę hierarchów. Niesłychanie smutną rzeczą
jest to, że właśnie wszechobecne
kręgi kościelne, niebywale mocno i
koniunkturalnie wspierane przez
obecną władzę państwową – doprowadziły do głębokiego kryzysu
społecznego. Jego wyrazem jest –
najbardziej wprawdzie widoczny w
Warszawie – ale przecież noszący
ogólnopolski charakter potężny
strajk kobiet, który próbuje się
wziąć sprytnie na przeczekanie.
ościół zapomina o tym, że
moralność wynikająca z dekalogu nie powstała ni stąd,
ni zowąd – za sprawą chrześcijan.
I że zaproponowany nam wzór wyznaniowy był znany pokoleniom
jeszcze przed narodzeniem Chrystusa. Nade wszystko zaś zwyczajnie oszukuje, iż tylko on bezwzględnie pilnuje przykazania „nie zabijaj”. Jakby nigdy nie popierał idei
„wojny sprawiedliwej”, jakby nie
nawracał „pogan” ogniem i mieczem, najzwyczajniej mordując miliony ludzi; jakby nie wszczynał
wojen krzyżowych ani nie stworzył
świętej inkwizycji, nie palił i nie topił „czarownic” oraz nie prześladował ludzi torujących drogę postępowi, a przeciwstawiającym się
narzucanym przez samozwańczych przedstawicieli Pana Boga
dogmatom. W kazanich z ambony
nie podkreśla się, że dopiero Jan
Paweł II zrehabilitował po kilkuset latach wyklętego przez kościelny Ciemnogród Galileusza.
ościół nie zapoznaje też
młodzieży z ponurą historią
papiestwa, które w większym stopniu cechował syndrom
Sodomy i Gomory niż niebiańskiego raju. Nie wytyka palcem własnych grzeszników, nie przyznaje
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ie ulega wątpliwości, że
nadszedł u nas czas społecznego, a w szczególności cywilizacyjnego przełomu. Moje pokolenie, doskonale pamiętające bezwzględne zachowania władzy państwowej w 1956, 1970,
1976 i 1981, a w szczególności hołubiące ideały Solidarności przez
duże „S” – własnym oczom nie wierzy, patrząc na to, co się dzieje na
ulicach Warszawy i widząc jak
działają opanowane przez partyjną nomenklaturę agendy wymiaru sprawiedliwości, jawnie już
przywracające znane z czasów sowieckiego terroru hasło: paragaf
jest, gołowa najdiotsia.
ałkiem niedawno udałem
się do Strasburga, by jako
delegat środowiska polskiej
prasy lokalnej walczyć o nasze rynkowe prawa na forum Parlamentu Europejskiego. Znalazłem pełne zrozumienie kolegów po fachu
z wielu innych krajów, poczuwszy
międzynarodową solidarność w
zawodzie. Jakże ja teraz mam spojrzeć w oczy tym ludziom, gdy nasz
rząd robi wszystko, żeby wyprowadzić Polskę z Unii? Peerelowska
władza również powoływała się na
to, że ma pełne poparcie w narodzie i w jego imieniu może robić co
chce. Aż okazało się, że z tym poparciem coś nie tak. Dobrze byłoby
zatem uświadomić sobie, że pałkami, kulami gumowymi i gazem
łzawiącym nie załatwi się głosów
elektoratu. A tym bardziej wyzwiskami, rzucanymi w Sejmie przez
naczelnika Polski, wstępującego
na mównicę „bez żadnego trybu”.
Tak samo zresztą, jak wstępował –
łamiąc zasady bezpieczeństwa w
czasie pandemii – na cmentarz...
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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się do hołubienia zgrai zboczeńców i wydrwigroszy, nazwanych
przez odważnego księdza Tadeusza
Isakowicza-Zaleskiego „Lawendową Mafią”. I co najgorsze – sam
faktycznie nie klęka do spowiedzi,
acz jego funkcjonariusze nie są bynajmniej bezgrzeszni.
ościół polski nie wyciąga
wniosków z tego, co stało
się chociażby w Irlandii, nie
utożsamia się z naukami obecnego
papieża Franciszka i zamiast wspomagać społeczeństwo w trudnym
okresie pandemii koronawirusowej – terroryzuje je swoimi wymaganiami etycznymi. Nie licząc się
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przy tym z dzisiejszą rzeczywistością, nie dbając o to, że wpędza
wiernych w nieszczęścia, narzucając jednocześnie imaginowaną
„klauzulę sumienia”, której samemu mu brakowało przez wieki.
ic dziwnego, że czerpiące
wiedzę nie z lekcji religii,
lecz z Internetu młode pokolenie Polaków, a przede wszystkim Polek – zamiast wciąż pokornie słuchać Kościoła, brutalnie powiada mu „paszoł won”, wyrażając to zresztą daleko bardziej wulgarnym słowem. Szkoda więc, że
władza państwowa, która zawarła sojusz z najbardziej niewiary-
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godnymi celebrytami w sutannach, zdaje się nie pamiętać, iż
głos ludu jest głosem Boga i miast
wysłuchać, co lud ma do powiedzenia, wysyła przeciwko niemu
swoich hoplitów. A mając dziś niebywałe wydatki oraz jawnie nadużywając sił policyjnych i „prewencyjnych”, państwo szuka kolejnych przychodów w wymyślnych podatkach i grzywnach. Nie
zdziwię się wcale, jeśli od potraktowanej gazem pieprzowym posłanki Barbary Nowackiej zażąda
się – niczym w znanym tragikomicznym dowcipie – żeby zapłaciła za gaz...
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Budżet Obywatelski na 2022 rok
Rozpoczyna się 8. edycja budżetu obywatelskiego w Warszawie. Projekty można zgłaszać do 25 stycznia 2021, papierowo
(przynosząc formularz i listę poparcia do biura podawczego
urzędu, wejście od ul. Gandhi) lub elektronicznie za pośrednictwem platformy app.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Szczegółowy harmonogram 8. edycji budżetu obywatelskiego
– 1 grudnia 2020 - 25 stycznia 2021 - zgłaszanie projektów
– 26 stycznia 2021 - 4 maja 2021 – ocena projektów (formalna i merytoryczna)
– 4 maja - 11 maja 2021 - odwołania od negatywnej weryfikacji
– 31 maja 2021 – ogłoszenie ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania
– do 1 czerwca 2021 – wycofanie projektu przez projektodawcę
– 15 – 30 czerwca 2021 - głosowanie mieszkańców
– 12 - 16 lipca 2021 – ogłoszenie wyników
- Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy złożyli
swoje projekty i głosowali w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Ze względów bezpieczeństwa nasze działania musimy
przenieść do sieci. Ale liczę, że to nikogo nie zniechęci, a wręcz
przeciwnie. Poza tym będziemy się starali pomóc. Zorganizujemy telefoniczne i e-mailowe dyżury pracowników, w czasie których udzielą informacji niezbędnych do zgłoszenia projektów na
2022 rok – mówi burmistrz dzielnicy Ursynów, Robert Kempa.

Alert dla zwierząt – rekordowa ilość darów

Ursynowskie koty pod opieką
Urząd dzielnicy Ursynów podpisał umowę na dostawę 2000
mikroczipów do elektronicznego znakowania zwierząt. To kolejne działanie związane z troską o 1761 wolno żyjących kotów.
W tym roku, zgodnie z zapowiedziami, dzielnica sfinansuje także zakup 35 budek dla kotów oraz dwóch klatko-łapek do odławiania i dwóch klatek transportowych. Zapewni także dalszą
opiekę weterynaryjną oraz karmę dla kotów wolno żyjących w
2021 roku. Na Ursynowie zarejestrowanych jest 160 społecznych opiekunów kotów wolno żyjących. To dzięki ich wsparciu
i zaangażowaniu karma wydawana przez urząd dzielnicy Ursynów trafia do potrzebujących zwierząt. Kolejna dystrybucja karmy odbędzie się w dniach 29 - 30.01.2021 roku.

Zakończyła się tegoroczna, dziesiąta edycja akcji „Alert dla zwierząt”,
czyli ursynowskiej zbiórki darów
dla bezdomnych zwierząt przebywających w schroniskach
i przytuliskach.
W tym roku zbiórka była prowadzona w
dniach 18 października – 19 listopada. Dzięki ofiarności mieszkańców zebrano rekordową w historii akcji ilość darów - ponad 5

ton. Zebrane dary trafiły do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie oraz
Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, prowadzonego przez Lasy Miejskie.
W tym roku wynikiem akcji jest 5271 kg
pomocy rzeczowej - żywności dla zwierząt
(karmy dla psów i kotów), akcesoriów do
pielęgnacji, higieny, opieki i zabawy. Zebrano m.in. ponad 100 misek, około 40 akcesoriów dla psów (smycze, kagańce, obroże),

ponad 100 podkładów higienicznych, ponad 20 litrów detergentów oraz ponad 50
kocy i ręczników. Do zwierząt trafi także
172 kg pokarmu dla jeży i gryzoni (orzechów, żołędzi, kasztanów) oraz 985 kolb
kukurydzy. Dary zostały pod koniec listopada przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie oraz
Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, prowadzonego przez Lasy Miejskie.
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Jackowi Okraszewskiemu powinniśmy być wdzięczni

Odznaczenie dla inicjatora krwiodawstwa
Bogusław Lasocki
Mobilny punkt krwiodawstwa,
funkcjonujący w przystosowanym do tych potrzeb autokarze,
już po raz jedenasty w tym roku zatrzymał się na parkingu
ursynowskiego ratusza. Organizatorem akcji jest Klub Honorowych Dawców Krwi “Krewki Ursynów”, który już od kilku lat
uczestniczy w zbiórce krwi na
terenie dzielnicy.
W ciągu blisko 4 lat aktywnej działalności Klubu pozyskano ponad 900 litrów krwi, którą ofiarowało wiele tysięcy dawców. Ta krew to istotny dar
życia, który dosłownie uratował lub
przedłużył życie wielu tysiącom chorych osób.

innych osób. W ostatnią sobotę listopada wydano blisko 60 numerków dla
krwiodawców. Chętni czekali w kolejce
w hallu Urzędu. Po godzinie 12 – a
zbiórka odbywa się do godz. 14 – czekało jeszcze 20 osób. Część chętnych odeszła “z kwitkiem”, a właściwie bez, bo
nie dostali numerka kolejkowego, gdyż
nie starczyłoby już czasu na pobranie od
nich krwi. Większość z nich przyjdzie
następnym razem wcześniej.
Pani Julia z osiedla Stokłosy, jako
jedna z blisko sześćdziesięciu honorowych krwiodawców, również oddała
swoją krew. – To już czwarty albo piąty raz, kiedy oddaję krew – mówiła pa-

Narodu” oraz Brązowym, Srebrnym i
Złotym Krzyżem Zasługi. Jest on także
posiadaczem najwyższego odznaczenia za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu
Honorowego Krwiodawstwa PCK, czyli “Kryształowego Serca”.
W uznaniu dotychczasowej działalności Jacek Okraszewski otrzymał 28 listopada odznakę honorową ,,Zasłużony dla Warszawy”. Wyróżnienie zostało wręczone przez wiceprzewodniczącego Rady m.st. Warszawy Sławomira
Potapowicza podczas uroczystości w
Urzędzie Dzielnicy Ursynów z udziałem burmistrza Ursynowa Roberta
Kempy, wiceburmistrza Jakuba Beren-

dzeniem stosownej formuły potwierdzającej decyzję Kolegium Odznaki Honorowej, a po przypięciu odznaki –
wręczeniem bukietu czerwonych kwiatów przez burmistrza Kempę oraz żółto-czerwonych przez Sławomira Potapowicza – trwał krótko, ale przebieg
był bardzo wzruszający. Oklaski, gratulacje, ciepłe życzenia od najbliższych
współpracowników i przyjaciół spowodowały, że uroczystość nabrała niezwykle przyjaznego i bezpośredniego – na
ile zezwalały pandemiczne rygory –
charakteru.
– Jestem bardzo dumny z kolejnego
prestiżowego wyróżnienia dla miesz-

ni Julia po wyjściu z autokaru PCK. – Są
różne dziwne, stereotypowe opinie, ale
uważam, że jak ktoś chce oddać krew,
to naprawdę warto. Wyszłam dopiero
co po oddaniu krwi i czuję się bardzo
dobrze. A żeby przypadkiem krwiodawcy nie czuli się trochę słabiej, wszyscy
otrzymują zapas czekolad, więc jest
czym tę energię uzupełnić – opowiadała pani Julia.

ta, członków władz “Krewkiego Ursynowa” i zaproszonych gości.
Panie Jacku, muszę przyznać, że decyzja Kolegium Honorowego odznaki
“Zasłużonego dla m.st. Warszawy” była bardzo szybka – powiedział przed
wręczeniem odznaczenia Sławomir
Potapowicz. – Otrzymaliśmy rekomendację ze strony Zarządu i Rady
Dzielnicy Ursynów i byliśmy jednomyślni w tej sprawie. Chcę Panu w
imieniu wszystkich członków Kolegium Odznaki Honorowej bardzo serdecznie podziękować za to, że przez tyle lat dzieli się Pan swoim czasem z
innymi warszawiakami, ratując częstokroć czyjeś życie. To bardzo ważne
i istotne. Chcę też wyrazić naszą
wdzięczność za Pańską społeczną działalność i za współtworzenie Klubu Honorowych Dawców Krwi w dzielnicy
Ursynów. Warto, żeby takie postacie,
które są żywym pomnikiem działalności społecznej na rzecz innych osób,
odpowiednio honorować – podkreślił
Sławomir Potapowicz.
Kulminacyjny punkt uroczystości
odznaczenia, poprzedzony wypowie-

kańca Ursynowa. Swoim ogromnym
zaangażowaniem i pogodą ducha pan
Jacek Okraszewski inspiruje do pracy
społecznej i kolejnych zbiórek krwi.
Jest współtwórcą działającego prężnie klubu honorowych krwiodawców,
który zebrał do tej pory ponad 900 litrów krwi. Urząd Dzielnicy Ursynów
od początku wspierał i nadal będzie
wspierać działalność tego klubu – powiedział burmistrz Dzielnicy Ursynów
Robert Kempa.

Sukces
„Krewkiego Ursynowa”
Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK “Krewki Ursynów” powstał w lutym 2017 roku. Jego założycielami byli Tomasz Mazur, Jacek Okraszewski
oraz Maciej Mackiewicz. Ponieważ był
to rok 40-lecia Ursynowa, pierwszy sezon mobilnego poboru krwi odbył się
pod hasłem “40 litrów krwi na 40-lecie
Ursynowa”. Zebrano wówczas łącznie
120 litrów. Całą krew pozyskaną w
sierpniu przekazano ratownikom medycznym z Łodzi, którzy ulegli wypadkowi drogowemu podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Rok 2018 to nowe hasło: “100-litrów
krwi na 100-lecie Niepodległości” – łącznie zebrano ponad 220 litrów. Oprócz
akcji zbiórek na potrzeby banków krwi,
pobierano również krew dla konkretnych osób: ciężko poparzonej młodej
kobiety, dla podopiecznej Centrum Onkologii walczącej z nowotworem-czerniakiem, a także młodego mężczyzny,
który uległ wypadkowi.
W 2019 roku osiągnięto kolejny sukces – rekordowy wynik prawie 311 litrów krwi. Do grudnia odbyło się łącznie 19 akcji poboru, w tym 11 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Jedną z listopadowych donacji przekazano strażakowi
z ursynowskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 17.
Wyjątkowo trudny ze względu na
pandemię rok 2020 można również
zaliczyć do udanych dla krwiodawstwa.
Podczas pracy mobilnego punktu poboru krwi w każdą ostatnią sobotę miesiąca na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy
zebrano już szacunkowo blisko 300 litrów, co jak na obecną sytuację epidemiologiczną jest wynikiem znakomitym. To zasługa również wspaniałych
mieszkańców Ursynowa, którzy chętnie oddają swoją krew dla ratowania

Warszawa
nagradza zasługi!
Inicjatorem rozwoju honorowego
krwiodawstwa na Ursynowie jest Jacek Okraszewski, który wraz z Tomaszem Mazurem i Maciejem Mackiewiczem doprowadził do utworzenia
“Krewkiego Ursynowa”. Jacek Okraszewski jest bardzo aktywnym mieszkańcem. Od marca 1976 roku pozostaje członkiem Polskiego Czerwonego
Krzyża. W swoim życiu oddał ponad
60 litrów krwi. Jego aktywność, także
w ramach indywidualnych czynów ratujących życie, została potwierdzona
uhonorowaniem odznaką “Honorowy
Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia

Krew
ratuje życie
Podczas degustacji smakowitego tortu, zamówionego przez pana Jacka dla
uczestników uroczystości, była okazja,
by porozmawiać o aktywności, ruchu
honorowego krwiodawstwa czy zwykłych sprawach codziennych “Krewkiego Ursynowa”. – Chciałbym powiedzieć
potencjalnym przyszłym dawcom krwi,
żeby niczego się nie bali – zaznaczył
Jacek Okraszewski. – Nie trzeba się lękać, to nic nie boli, nic nie kosztuje i
zajmuje zaledwie odrobinę czasu. Jest
bardzo pożyteczne, bardzo dobre, a

kropelka taka przecież ratuje życie. Nie
trzeba się zastanawiać. Najciekawsze,
że jest dużo chętnych, również wśród
młodzieży. Mamy wspaniałą młodzież,
która się garnie, żeby pomagać innym.
Przychodzą, pytają – ile można oddać
krwi, nie wszyscy wiedzą i wtedy otrzymują odpowiednie broszurki. To jest
bardzo pozytywną oznaką, pozwalającą optymistycznie spojrzeć w przyszłość
– tak brzmiała puenta wypowiedzi Jacka Okraszewskiego.
Całość akcji honorowego krwiodawstwa na Ursynowie spina Klub “Krewki
Ursynów”, a współpracujący autokar
mobilnego punktu zbiórki krwi, choć
widoczny tylko raz w miesiącu, ale za to
w centralnym i przelotowym miejscu
przy naszym ratuszu, wpisał się chyba
na stałe w obraz dzielnicy.
“Krewki Ursynów” działa już prawie od czterech lat – opowiada Maciej
Mackiewicz, współtwórca i członek
zarządu Klubu Honorowych Dawców
Krwi. – Jesteśmy bardzo aktywni na
Ursynowie, zbiórki odbywają się regularnie w ostatnią sobotę miesiąca
pod Urzędem Dzielnicy. Oprócz tego
organizujemy również zbiórki dodatkowe, o których informujemy na naszej stronie www.krewkiursynow.org.pl. W dniu dzisiejszym odbywa się ostatnia zbiórka pod Urzędem,
niemniej jednak mamy jeszcze zaplanowaną jedną zbiórkę pod pizzerią
“Restauracja Rosso” na ulicy Puszczyka. Najważniejszym wydarzeniem
dnia dzisiejszego jest uhonorowanie
naszego prezesa odznaczeniem “Zasłużony dla Warszawy”. Bardzo się cieszymy, że władze stolicy odznaczyły
prezesa nie tylko za jego osiągnięcia
osobiste, ale również za to, że Jacek
Okraszewski stworzył i zebrał grupę
aktywnych społecznie mieszkańców,
którzy chcą wykonywać pożyteczne
zadania i są dumni, że pod jego przywództwem mogą działać na rzecz osób
potrzebujących krwi i jej składników.
Także i nas duma z tego powodu rozpiera. Jacek, jak widać, stawia poprzeczki nam, członkom Klubu, bardzo wysoko, i ciągle nas motywuje,
byśmy do tej poprzeczki się zbliżali.
Nie chodzi tu o stawianie celów coraz
trudniejszych do osiągnięcia, ale po
prostu, by jak największej liczbie osób
pomóc – wyjaśniał Maciej Mackiewicz.
Cele szczytne, zadania społeczne
niezwykle pożyteczne i potrzebne.
Krople krwi ratują życie jednostek, ale
większa liczba ze zbiórek ratuje bardzo
wiele osób. Krew to istny dar życia,
którego niestety czasem brakuje. Trzeba pamiętać, że po oddaniu krwi, organizm bardzo szybko się regeneruje,
a dla samego krwiodawcy takie regularne oddawanie krwi ma działanie
również zdrowotne.
Najbliższa i zarazem ostatnia tegoroczna zbiórka krwi, koordynowana
przez “Krewki Ursynów”, odbędzie się
w dniu 13 grudnia 2020 roku przy restauracji Rosso ul. Puszczyka 9 w godzinach 10 - 15. Pamiętajcie, krew ratuje życie!
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Mikołajkowa bajka
online już 6 grudnia
W trudnym czasie pandemii COVID-19 urząd dzielnicy
Ursynów nie zapomniał o najmłodszych mieszkańcach
Ursynowa. W tym roku urząd zaprasza dzieci w wieku
od 3 lat oraz ich opiekunów do obejrzenia bajki muzycznej „Zimowe przygody dwóch Dorotek”, w wykonaniu Teatru Echa. Akcja toczy się w lesie, w zimowej scenerii. Transmisja online odbędzie się 6 grudnia, o
godz. 17.00, na Facebooku (profil Kulturalny Ursynów)
oraz YouTube.
Akcja bajki toczy się w lesie, w czasie srogiej zimy. Dwie Dorotki, siostry podobne jak dwie krople wody, ale o zupełnie innych charakterach, mieszkają pod jednym dachem. Bieda aż piszczy. Niebieska i Czerwona Dorotka wybierają się na poszukiwanie szczęścia.
Pierwsza wyrusza Niebieska Dorotka. Kogo napotka, czy czeka na
nią szczęście? Po jej powrocie w podróż wyrusza Dorotka Czerwona, która jest obrażona na cały świat. Czy świat też się na nią obrazi, a może będzie jej sprzyjał? W mikołajkowej bajce oprócz Dorotek pojawi się także Starszy Pan z siwą brodą, piesek oraz kotek. Teatr Echa wystąpi w składzie: Piotr Pardela - „muzykujący, łowca obrazów”, kompozytor, multiinstrumentalista, fotograf, filmowiec, animator kultury; Katarzyna Żytomirska – bajarka, pisarka, pieśniarka, aktorka, animatorka, etnograf, autorka etnograficzno-magicznych „Opowieści roztoczańskich” oraz spektakli muzycznych dla
dzieci.
- Świąteczny, magiczny czas był zawsze na Ursynowie wypełniony wydarzeniami, które dla ursynowian stały się wręcz tradycją. Staramy się, aby pomimo ograniczeń część wydarzeń odbyła się w formule online. Zachęcam do obejrzenia bajki muzycznej, która jest
naszym prezentem mikołajkowym dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy - mówi zastępca burmistrza dzielnicy Ursynów, Klaudiusz Ostrowski.

Etnoliga najlepszym
projektem w futbolu
amatorskim według UEFA

Etnoliga została uznana przez Komitet Wykonawczy
UEFA za najlepszy projekt w futbolu amatorskim w
2020 roku. Etnoligę doceniono za długoletnie starania
na rzecz integracji migrantów poprzez sport. To kolejna prestiżowa nagroda przyznana przedstawicielowi
polskiego środowiska piłkarskiego i wielkie wyróżnienie dla Ursynowa. Projekt wspiera urząd dzielnicy Ursynów, udostępniając nieodpłatnie infrastrukturę
sportową.
UEFA ogłosiła laureatów corocznego plebiscytu Grassroots
Awards. Komitet Wykonawczy jako najlepszy projekt wskazał Etnoligę Fundacji dla Wolności. UEFA co roku wyróżnia menadżerów
sportu, kluby i projekty, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju amatorskiej piłki na Starym Kontynencie. Po raz
pierwszy główna nagroda za projekt trafia do Polski (w zeszłej
edycji w kategorii “klub amatorski” wybrano AKS Zły). Etnoligę doceniono za długoletnie starania na rzecz integracji migrantów poprzez sport. W lidze grają amatorzy w różnym wieku i o bardzo zróżnicowanym statusie społecznym: migranci i Polacy, studenci i biznesmeni, hetero- i nieheteronormatywni, młodzi i starsi. Łącznie kilkaset osób z ponad stu krajów. Zespoły są mieszane – nie ma drużyn narodowych, w każdej grają kobiety. Punkty zdobywa się nie
tylko na boisku, premiowane są także zaangażowanie i fair play. Etnoliga to także konkursy, kultura, wolontariat, treningi, czasem turnieje charytatywne i występy reprezentacji w innych imprezach.
- Cieszę się, że rozgrywki, które już od 9 lat gościmy na ursynowskim „Orliku” zdobyły tak ważną i prestiżową nagrodę. Etnoliga wykracza daleko poza sam sport, to również przedsięwzięcie o dużym
znaczeniu kulturowym i społecznym. Rywalizacja odbywa się w duchu tolerancji i otwartości, czyli wartości, z którymi kojarzony jest
Ursynów – mówi zastępca burmistrza dzielnicy Ursynów Piotr
Fot. Justyna Dobosz
Zalewski.

Biblioteki już otwarte

Kiedy odjedzie pociąg?
Pasażerowie metra, podróżujący ursynowskim odcinkiem linii M1, mogą już przed wejściem na stację szybko zorientować się, o której odjedzie pociąg. Właśnie
kończą się prace przy montażu ekranów informacji
pasażerskiej.
Na razie nowe monitory SIP pojawiły się na stacjach Kabaty, Natolin i Imielin, ale w najbliższych dniach zostaną zamontowane na
pozostałych stacjach, aż do stacji Wilanowska. W sumie w pojawi się
28 nowych ekranów informacji pasażerskiej. Będą wyświetlać informacje o czasie przyjazdu najbliższych dwóch pociągów, komunikaty specjalne oraz o zmianie organizacji ruchu. Tego typu wyświetlacze, wiszące na antresolach, są już zamontowane na pozostałych stacjach linii M1, są też obecne na całej linii M2. Nowe panele informacyjne, o przekątnej co najmniej 32 cali, są: przystosowane do pracy
ciągłej, pyłoszczelne, odporne na drgania, wandaloodporne.
Sprzęt jest także kompatybilny z obecnie działającym Systemem
Informacji Pasażerskiej linii M1 i M2. Wykonawca – firma Rail-Mil Computers – ma zakończyć realizację zamówienia do końca roku. Wcześniejsze prace obejmowały montaż okablowania i przygotowanie infrastruktury niezbędnej do podłączenia systemu monitorów. W ciągu najbliższych dni pasażerowie podróżujący linią M1
na wszystkich stacjach będą mogli wygodnie sprawdzić, kiedy odz t m . w a w. p l
jedzie pociąg przed wejściem na peron.

Warszawskie biblioteki są ponownie dostępne dla czytelników, jest to możliwe po decyzji rządu. Zgodnie z
rządową decyzją, biblioteki publiczne i naukowe są
otwarte od 30 listopada br.
Zamknięto je 7 listopada. Związane to było z trwającą pandemią
COVID-19. Po ich otwarciu utrzymany będzie ścisły reżim sanitarny.
W każdej placówce obowiązuje limit osób, które mogą jednocześnie przebywać w sali bibliotecznej – 1 osoba na 15 m kw. powierzchni. Informacje są wywieszone na drzwiach wejściowych
poszczególnych bibliotek. Ponadto obowiązuje nakaz zasłaniania
nosa i ust, dezynfekcji rąk i utrzymania dystansu społecznego (minimum 1,5 m odległości). Dla bezpieczeństwa czytelników książki będą podlegać 3-dniowej kwarantannie.
Szczegółowe informacje o pracy stołecznych bibliotek oraz kontakty do poszczególnych placówek można znaleźć na stronie bibliotekiwarszawy.pl. Zachęcamy także do śledzenia stron bibliotek w
mediach społecznościowych.
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Nowe stawki opłat za śmieci od kwietnia

Będzie wedle wodomierza
Nieruchomości bez
wodomierza – opłaty
Jeśli w nieruchomości nie ma
wodomierza albo nie jest ona
podłączona do sieci wodociągowej lub nie ma danych za zużycie wody za okres sześciu kolejnych miesięcy, stawka naliczona zostanie według zasady:
liczba mieszkańców pomnożona przez 4m? wody i stawkę
12,73 zł.
W nieruchomościach mieszanych, niezamieszkałych (np. salon fryzjerski w kamienicy) opłaty będą naliczane wg normy zużycia wody określonej w załączniku do uchwały i pomnożone
przez 12,73 zł.
Ryczałt 4m?/osobę to zbliżone, średnie miesięczne zużycie
wody w Warszawie, według danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Opłaty za odpady dla
mieszkańców Warszawy
będą naliczane według ilości zużytej wody od kwietnia 2021 r. Ta metoda daje warszawiakom możliwość wpływu na wysokość
swojej miesięcznej stawki
za śmieci. Radni m.st.
Warszawy przegłosowali
zmiany w uchwale.
– Przechodzimy na metodę
„od wody”, ponieważ pozwala
odzwierciedlić realną liczbę osób
zamieszkujących lokal lub dom.
Żadna z dopuszczalnych przez
ustawę metod nie jest bezpośrednio powiązana z ilością produkowanych śmieci. Na tym systemie skorzystają osoby mieszkające samotnie oraz te, które
rozsądnie korzystają z tzw. kranówki – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy. – Ustawodawca wymaga od
nas, aby opłaty mieszkańców pokryły koszty systemu gospodarki odpadami. Natomiast firmy
produkujące opakowania nadal
nie ponoszą odpowiedzialności
za wprowadzanie ich na rynek –
przypomina zastępca prezydenta stolicy.
Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała dowolność,
jaką dała poprzednia uchwała
w zakresie dokumentów stanowiących podstawę obliczania
średniomiesięcznego zużycia
wody. W nowej wersji uchwały
pojawiło się uszczegółowienie –
zapisy jednoznacznie określają,
co jest źródłem informacji o ilości zużytej wody w konkretnych
sytuacjach np., kiedy uwzględ-

nia się odczyt z wodomierza. Jest
także nowy termin wejścia w życie przepisów – warszawiacy będą płacili według nowych stawek od kwietnia 2021 r.
– Przejście „na wodę” zapowiadaliśmy już w lutym tego roku. Kwiecień to data, do kiedy
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jak również mieszkańcy domów jednorodzinnych mają możliwość przygotowania się
do nowego systemu rozliczeń –
mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Jak będą
wyglądać opłaty?
Mieszkańcy Warszawy będą
płacić za śmieci według zużycia
wody: 12,73 zł za 1 m? zużytej
wody miesięcznie. Dotyczy to
zarówno domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych i lokali niezamieszkałych
w zabudowie mieszanej (np. delikatesy w kamienicy).
Podstawą miesięcznej opłaty
będzie średnie zużycie wody z
sześciu kolejnych miesięcy z
ostatniego roku (z ostatnich 12
miesięcy). Zarówno w przypadku nieruchomości wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych,
mieszkańcy nie zapłacą za wodę
bezpowrotnie zużytą (czyli np.
wykorzystywaną do podlewania ogródka), zmierzoną przez
dodatkowy wodomierz. W opłacie za odpady uwzględnia się
ilość zużytej wody technicznej
(używanej np. do mycia klatek
schodowych).
Przy założeniu, że średnie zużycie miesięczne wody na osobę

to 2,5 m?, opłata wyniesie od
31,82 zł (gospodarstwo 1-osobowe) do 159,10 zł (gospodarstwo 5-osobowe). Osoby mieszkające samotnie zapłacą mniej
niż dotychczas. 1m3 to 1000 litrów, czyli tyle, ile zużywa się
na ok. 20 pryszniców czy 25
prań w pralce.
Aby chronić rodziny wieloosobowe, miasto wprowadza program osłonowy dla warszawiaków posiadających Kartę Dużej
Rodziny.

Odliczanie wody
bezpowrotnie zużytej
Właściciele nieruchomości,
np. domów jednorodzinnych,
którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej (korzystają z
szamba), a mają dostarczaną
wodę przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK), mogą instalować
własne wodomierze do pomiaru
wody bezpowrotnie zużytej. Pomiary z tych liczników będą podstawą do naliczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wskazanie wodomierza na wodę bezpowrotnie
zużytą należy wtedy wpisać w
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Urządzenie mierzące zużytą
wodę musi działać prawidłowo.
Dlatego każdy wodomierz co 5
lat powinien przejść okresowy
przegląd - tzw. legalizację. Zgodnie z obowiązującymi przepisami legalizacje przeprowadzane
są w specjalnych punktach
Głównego Urzędu Miar.

Nieruchomości
niezamieszkałe – opłaty
W domkach letniskowych i innych nieruchomościach rekreacyjno-wypoczynkowych przyjęta jest stała opłata - 181,90 zł
rocznie.
Nieruchomości niezamieszkane, objęte miejskim systemem
gospodarki odpadami (np. miejskie szkoły, domy kultury, ośrodki sportu) będą rozliczane wg
pojemności pojemników.
Opłatę należy wnieść do 28
dnia każdego miesiąca. Opłaty
nowych stawek będą obowiązywać od kwietnia.
Nową deklarację będzie trzeba złożyć do 10 maja 2021 r.
Obowiązek ten dotyczy właścicieli budynków jednorodzinnych, a także zarządców nieruchomości wspólnych, m.in.
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

– w 2017 r. wynosiła 24,15 zł/tonę, w 2020 r. - 270,00 zł/tonę).
– Na rynku jest za mało instalacji do zagospodarowania
odpadów, ograniczona liczba
firm dyktuje ceny samorządom.
Firmy zaś windują ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów, bo rząd narzucił im restrykcyjne wymogi oraz podniósł płacę minimalną. Drożeje
prąd i gaz oraz rosną też ceny
paliwa, z których korzystają
przedsiębiorcy.
– W Polsce producenci opakowań praktycznie nie ponoszą
odpowiedzialności finansowej
za wprowadzanie na rynek tworzyw sztucznych. Stawki są skandalicznie niskie, a cały koszt późniejszego zajmowania się odpadami spada na gminy i ich mieszkańców. W Polsce koszty utylizacji odpadów, np. butelek plastikowych, pokrywają mieszkańcy, natomiast w Niemczech czy
Austrii – producenci odpadów,
czyli koncerny.
– Na rynku gospodarki odpadami jest coraz więcej surowców, których nikt nie kupuje lub
kupuje za bezcen. Warszawa ponosi koszty za ich przetworzenie. Część firm zajmujących się
odzyskiem (ok. 25%) przestała
prowadzić swoją działalność
przez zmianę przepisów i postawione przez rząd wymogi.
– Wzrósł napływ odpadów z
zagranicy. Producentom bardziej
opłaca się kupić surowce pierwotne lub wtórne sprowadzane
z zagranicy, niż skupować te produkowane w kraju.

Wszystko to odbija się na
mieszkańcach, którzy muszą
płacić coraz więcej za odbiór
śmieci. W 2016 r. i w poprzednich latach stolica wydawała na
odpady blisko 325 mln zł, a w
2020 r. koszt wyniesie ponad 1
miliard 260 mln zł (ponad 3,5
razy więcej).

Miasto nie zarabia
na śmieciach
Wszystkie środki z pobranych
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu:
– odbiór i zagospodarowanie odpadów - tym odpadów
wielkogabarytowych, takich jak
meble.
– utrzymanie tzw. PSZOK-ów –
są to punkty, w których mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddać odpady, które nie są odbierane bezpośrednio z ich nieruchomości;
– zakup, utrzymanie i opróżnianie ulicznych koszy na śmieci;
– usuwanie dzikich wysypisk;
– edukacja ekologiczna;
– inne koszty gospodarki odpadami.
Samorząd nie może dopłacać
do systemu zagospodarowania
odpadów komunalnych z innych
źródeł. Aby zatrzymać rosnące
ceny, stolica ma plan uniezależnienia się od zewnętrznych firm,
które zajmują się termiczną utylizacją śmieci – jeszcze w tym roku podpisze umowę na budowę
spalarni. A nowa instalacja dodatkowo zasili miasto w energię
KG
cieplną i elektryczną.

Galopujący wzrost
cen za śmieci
Zmiany w ustawie o odpadach
(szczególnie te wprowadzone w
2017, 2018 i 2019 r.) spowodowały gwałtowny wzrost cen na
rynku gospodarki odpadami.
– Od 2019 r. roku gminy w całej Polsce muszą prowadzić narzuconą przepisami segregację
odpadów na frakcje, co oznacza
dwukrotnie wyższe koszty odbioru odpadów.
– Rząd od wielu lat podnosi
co roku tzw. opłatę marszałkowską, czyli tzw. haracz za odbiór
każdej tony śmieci na wysypisku (opłata wzrosła 11-krotnie

Rusza piąta edycja akcji „Świeć blaskiem z odblaskiem”
W tym roku słowo bezpieczeństwo odmieniamy na wszelkie
możliwe sposoby. Straż Miejska
włącza się we wszelkie akcje
mające na celu ochronę zdrowia i życia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Jednym z nich jest bezpieczeństwo w ruchu ulicznym –
zwłaszcza tych, którzy są najsłabiej chronionymi jego uczestnikami: pieszych.
Nie od dziś wiadomo, że odblaski
znacznie zwiększają ich widoczność na
drodze, a co za tym idzie – znacząco
poprawiają bezpieczeństwo na drodze.
Dlatego rusza kolejna, piąta już edycja
akcji „Świeć blaskiem z odblaskiem”
30 listopada o godzinie 10:00, przed
główną siedzibą warszawskiej Straży
Miejskiej przy ul. Młynarskiej 43/45, a
także przed siedzibami naszych partnerów, stanęły świerki, które zostały udekorowane odblaskami. To jedyne na świecie choinki, które w okresie przedświą-

tecznym się rozbiera, a nie ubiera. Każdy,
kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie mógł zdjąć nietypową
bombkę z „odblaskowej choinki” i umieścić ją w widocznym miejscu – przy kurt-

ce, torbie, plecaku itp. To bardzo ważne
zwłaszcza teraz, kiedy coraz wcześniej
zapada zmrok. Pieszy „uzbrojony” w odblaski jest lepiej widoczny dla kierowców, a więc – bezpieczniejszy na drodze.

W ubiegłym roku akcja cieszyła się
dużym powodzeniem. W sumie rozdano wspólnie około 23 tys. elementów
odblaskowych. Tegoroczna edycja potrwa do 4 grudnia. Pamiętajmy o za-

chowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, a przede wszystkim –– o zachowaniu bezpiecznej odległości. Zasłaniajmy usta i nos. Chrońmy siebie i innych.
Celem akcji, która cieszy się wśród
warszawiaków dużą popularnością,
jest ograniczenie liczby potrąceń pieszych przez kierujących pojazdami, a
także podniesienie świadomości pieszych i rowerzystów na temat zagrożeń, z którymi mogą spotkać się na
drodze. Straż Miejska m.st. Warszawy
organizuje ją wspólnie z Regionalną
Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie oraz z partnerami akcji (m.in.
urzędami dzielnic m.st. Warszawy,
Biurem Edukacji, MPWiK, Automobilklub Polski, Partnerstwem dla Bezpieczeństwa Drogowego, MZA, ZTM,
ZDM, PZU, Fundacją Jednym Śladem,
Poland Bike, RCKiK, Teatrem Kamienica oraz Radiem WAWA – patronem
medialnym).
Referat Prasowy Straży
M i e j s k i e j m . s t . Wa r s z a w y
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów
zaprasza na
Międzynarodowy
Dzień Tanga 2020
W niedzielę 6 grudnia w
Warszawie odbędzie się
wielkie święto tanga. W programie: koncert światowej
sławy argentyńskiej orkiestry tangowej “La Sanluistango” z polską artystką
Magdaleną Lechowską oraz
elektryzujące pokazy tanga.
Wydarzenie będzie w całości
transmitowane online.
W grudniu na całym świecie celebrowany jest Międzynarodowy Dzień Tanga. Tango to miłość, to taneczne spotkanie dwóch dusz, to objęcie, spojrzenie, bliskość i zaufanie. To bezkresne bogactwo muzyki, tańca i poezji,
które nieustannie zdobywa
miłośników. Historycznie tango wywodzi się z obszaru Rio
de la Plata, z dwoma centrami: Buenos Aires w Argentynie i Montevideo w Urugwaju.
Włączając się w świętowanie, Fundacja Kulturo we
współpracy ze Służewskim
Domem Kultury zaprasza
już 6 grudnia (w niedzielę)
na popołudniowe spotkanie
z kulturą tanga.
O godzinie 17:00 rozpocznie się transmitowany online
koncert argentyńskiej orkiestry tangowej “La Sanluistango” z polską wokalistką Magdaleną Lechowską.
Wydarzenie będzie transmitowane online na profilu Facebook oraz na kanale
Youtube Fundacji Kulturo.

Gramy o Złotą Lotkę
Zapraszamy do udziału w
Rodzinnym Turnieju Badmintona „Gramy o Złotą Lotkę”. Turniej odbędzie się 6
grudnia 2020 r. w godzinach
9.00–16.00 w hali sportowej
OSiR Mokotów ul. Niegocińska 2a. Regulamin i informacje o zapisach na stronie
www.badminton.pl,
tel. 504 238 044.

Warszawa wspiera
seniorów z Mokotowa
Jesteś osobą starszą lub
narażoną na rozwinięcie
ciężkiej postaci koronawirusa? Znasz kogoś, kto nie powinien opuszczać domu i
potrzebuje wsparcia?
Zgłoś się do Dzielnicowego Zespołu “Warszawa
Wspiera” działającego przy
Urzędzie Dzielnicy Mokotów, który zorganizuje pomoc przy: zrobieniu podstawowych zakupów, m.in. artykułow spożywczych, higienicznych, leków oraz karmy
dla zwierząt, a także pomoże wynieść śmieci. W wykonaniu tych codziennych
czynności wesprą potrzebujących wolontariusze.
Osoby zgłaszające telefonicznie swoje potrzeby będą
kojarzone z wolontariuszami,
których zadaniem będzie raz
w tygodniu dokonanie zakupów i wyrzucenie śmieci.
Ochotnicy zostaną wyposażeni przez Urząd Dzielnicy w
środki ochrony osobistej – maski, rękawice i płyny dezynfekujące. Dostaną również identyfikatory, precyzyjną instrukcję postępowania oraz wsparcie dyżurujących pracowników Urzędu. Wsparciem nie
są objęte osoby, które znajdują się w kwarantannie.
Zapraszamy do kontaktu:
tel. 22 443 67 71 lub e-mail:
mokotow.wsparcie@um.warszawa.pl. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00–16.00.

Mistrzostwa w gimnastyce
Wielkim zainteresowaniem cieszyły się Mistrzostwa
Warszawy i Mazowsza w gimnastyce artystycznej, które odbyły się w weekend w OSiR Mokotów.
Zawodniczki startowały w dwóch kategoriach juniorek do lat 15
i juniorek młodszych do lat 12. W trakcie swoich występów zawodniczki prezentowały układy choreograficzne z elementami
akrobatyki i gimnastyki sportowej, ćwicząc z piłką, wstążką, obręczą lub skakanką. Zawodniczkom i trenerkom dziękujemy za wspaniałe widowisko mając nadzieję, że następne mistrzostwa będą
mogły odbyć się przy udziale publiczności.
Nagrody wręczył burmistrz dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski oraz przedstawicielka OSiR Mokotów.

Sportowa sobota na Mokotowie
Na Mokotowie uszyły rozgrywki piłkarzy
z rocznika 2012 w ramach XIII Turnieju
Piłki Nożnej Gwardia Cup 2020. Mecze
toczyły się na boisku Orlika przy ul.
Chełmskiej 23. Mimo jesiennej aury rywalizacja przebiegała w gorącej atmosferze. Nie zabrakło walki oraz determinacji młodych zawodników.
W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 85
odbył się VI Turniej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów w Karate Tradycyjnym. Organizatorem zawodów była Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego. W turnieju swoje umiejętności

prezentowały najmłodsze dzieci, które trenują
dopiero od września tego roku. Oprócz techniki
walki dzieci uczą się zachowywać prawidłową i
zdrową postawę ciała. To już kolejne spotkanie z
roztańczoną ekipą Oktawiana Zagórskiego, który
od godziny 16.00 prowadził Andrzejkowy Festiwal
Zumba Fitness. Na hali sportowej OSiR Mokotów
przy ul. Niegocińskiej 2a rozbrzmiewały gorące
rytmy porywające uczestników do tańca.
Imprezom przyglądał się burmistrz Rafał Miastowski! Wydarzenia odbyły się z zachowaniem
wymogów sanitarnych i zasad bezpieczeństwa!
Dziękujemy wszystkim za udział.
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W tym roku kierowcy zyskają 15 kilometrów S2
Coraz bliżej do zakończenia robót związanych z budową ostatniej części Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi
ekspresowej S2, pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska. Pod
koniec tego roku GDDKiA planuje oddać do ruchu fragment pomiędzy węzłami Lubelska i Przyczółkowa. Wykonawca ursynowskiego odcinka prowadzi
intensywne prace w tunelu oraz
poza nim.
Do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla wawerskiego odcinka, pomiędzy węzłami Wał
Miedzeszyński i Lubelska. Toczy się procedura uzyskania decyzji dla węzłów
po obu stronach Wisły, na skrzyżowaniu
z ul. Przyczółkową i Wale Miedzeszyńskim. Trwają odbiory na moście. Pozyskanie tych dokumentów umożliwi oddanie trasy do użytku.

no już mur oporowy po północnej stronie jezdni. Na połączeniu obu jezdni
ułożono podbudowę z kruszywa i kolejnym etapem będzie ułożenie nawierzchni bitumicznej. To zaś umożliwi
wprowadzenie nowej, tymczasowej formy tzw. zawrotki.
Takie rozwiązanie dodatkowo ułatwi mieszkańcom Warszawy zjazd z S2
w ul. Puławską do czasu zakończenia
prac i oddania docelowego układu komunikacyjnego oraz otwarcia tunelu.
Zakończenie budowy drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinkach C i B, przebiegających przez teren Wawra i Wilanowa,
oraz ursynowskiego odcinka A (bez tunelu), nastąpi do końca 2020 roku. Planowany termin oddania do użytku tunelu przewidziany jest w II kwartale
2021. Nowe terminy zakończenia budów związane są z uznaniem przez inwestora (GDDKiA) części zasadnych
roszczeń, złożonych przez wykonawców poszczególnych odcinków S2.

Łączenie S2 z węzłem Puławska

W tunelu praca wre

Na początku listopada br. wprowadzony został drugi etap zmian organizacji ruchu. Zamknięto łącznicę zjazdową z S2 w ul. Puławską. Od tej pory kierowcy korzystają z drogi zbiorczo-rozprowadzającej, która sprowadza ruch na skrzyżowanie pod wiaduktami S2.
Ta zmiana poszerzyła front robót
związanych z dowiązaniem się obecną
drogą do tej nowo budowanej. Wykona-

Pod Ursynowem kontynuowane są
prace związane z wypełnianiem ścian
żelbetowych, budową przejść awaryjnych i chodników. Wykonano już 92
proc. stropów łukowych, ustawiane są
elementy betonowe odwodnienia liniowego. W obu nawach tunelu ułożona jest warstwa odsączająca. Na powierzchni kończy się zasypywanie tunelu i trwają prace przy porządkowaniu terenu.

Po zachodniej stronie tunelu do ułożenia została nawierzchnia betonowa i
trwają prace przy wykończeniu murów
oporowych. Po wschodniej stronie tunelu, pomiędzy obiektami biegnącymi
nad ul. Ledóchowskiej i projektowaną
ul. Rzeczypospolitej, ułożono ok. 90
proc. nawierzchni betonowej. Na dwóch
łącznicach węzła powstała podbudowa z betonu asfaltowego, a na wjeździe na trasę główną stabilizacja. Na
wschodnim, wyłączonym z ruchu pasie
ul. Rosoła oraz na ul Płaskowickiej w
kierunku ul. Branickiego, wykonana
została warstwa wiążąca nawierzchni.
Realizowane są prace brukarskie, a
także te związane z humusowaniem
terenu czy nasadzeniem drzew i
krzewów.
Trwają prace przy realizacji budynku
przyszłego Centrum Zarządzania Tunelem przy zachodnim portalu oraz stacji wentylatorowych i stacji transformatorowych przy obu portalach. W
obiektach wykonywane są między innymi prace malarskie, ślusarskie, instalacyjne. Montowane są oszklenia w ścianach wewnętrznych oraz drzwi.
Zaawansowanie prac na ursynowskim odcinku wynosi już 88 procent.
Zgodnie z podpisanym aneksem do
umowy wydłużono czas na ukończenie robót do końca marca 2021 r. Powodem wydłużenia czasu na ukończenie
była m.in. długotrwała procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz
proces zawierania umów z gestorami

sieci. Kierowcy pojadą tunelem w II uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkwartale 2021 r., po zakończeniu odbio- kowanie – dla węzła Wał Miedzeszyńrów i uzyskaniu pozwolenia na użyt- ski oraz dla węzła Przyczółkowa.
kowanie.

Finiszują na węźle Patriotów

Most ma już nawierzchnię
Środkowy odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2 ma 6,5 km długości, z czego most na Wiśle około 1,5 km. Na tym
odcinku prace skoncentrowane są głównie na części nurtowej mostu i dwóch
kładkach pieszo-rowerowych. Zaawansowanie robót na całym odcinku przekroczyło 93 procent.
Na wszystkich częściach mostu ułożona została już nawierzchnia bitumiczna. Prowadzone są prace związane z
montażem barier energochłonnych i
balustrad ochronnych. Dobiega końca
budowa chodników i ich wyposażenie.
Wykonywane jest oświetlenie.
Na wszystkich pozostałych obiektach,
zarówno po stronie Wilanowa jak i
Wawra, roboty zostały już zakończone. Na wilanowskim brzegu Wisły kończone są prace związane z budową
dwóch kładek pieszo-rowerowych. Porządkowane jest otoczenie trasy oraz
sadzone są drzewa i krzewy.
Termin zakończenia robót został
przewidziany jeszcze w listopadzie
2020 r. Powodem wydłużenia czasu na
ukończenie były warunki geologiczne,
których nie można przewidzieć przed
realizacją robót. Ponadto w analizie są
kolejne roszczenia wykonawcy. Procedowane są dwa oddzielne wnioski o

Pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński i Lubelska prace nawierzchniowe w
zasadzie zostały zakończone. Zaawansowanie robót wynosi około 99
procent.
W rejonie „wanny szczelnej” na węźle Patriotów realizowane są prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym, wykończeniowe i drobne roboty
oświetleniowe.
Na ul. Patriotów oraz na węźle jest
już oznakowanie poziome i trwa montaż oznakowania pionowego. Kończona jest budowa ścieżek pieszo-rowerowych. Wzdłuż trasy głównej trwa humusowanie oraz sadzenie drzew i
krzewów.
Prace na całym odcinku zostaną zakończone w grudniu 2020 r., zgodnie z
zawartym aneksem wynikającym z podpisanego porozumienia z PKP w zakresie budowy wiaduktu pod czwarty tor.
Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy, to ok.
4,6 mld złotych, z czego blisko 1,7 mld
to wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
M a ł g o r z a t a Ta r n o w s k a
G e n e r a l n a D y r e kc j a
Dróg Krajowych i Autostrad

Umowa na rozbudowę spalarni podpisana!
Miejska spółka MPO podpisała umowę na rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów
Komunalnych. Warszawa
zyska największą w kraju,
nowoczesną spalarnię,
która zasili w ciepło i
energię elektryczną kilkanaście tysięcy gospodarstw. Inwestycja pozwoli też kształtować z korzyścią dla mieszkańców ceny zagospodarowania
śmieci.
– To przełomowy dzień. Warszawa zyska spalarnię o 7-krotnie zwiększonej przepustowości. Wybudowanie poważnej instalacji miejskiej stwarza wreszcie konkurencję dla prywatnych
firm i będzie mieć decydujący
wpływ na kształtowanie kosztów odpadów – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Co ważne, inwestycja
będzie estetyczna i ekologiczna,
a zastosowane technologie zabezpieczą okolicznych miesz-

kańców przed uciążliwościami
– podkreśla prezydent stolicy.
Podpisanie umowy gwarantuje pełną realizację inwestycji
w ciągu 36 miesięcy od rozpoczęcia prac. W rozbudowanym
Zakładzie Unieszkodliwiania
Stałych Odpadów Komunalnych
przy ul. Zabranieckiej będzie termicznie przetwarzane ponad
300 tys. ton odpadów rocznie.
To blisko 30 proc. całego strumienia odpadów miejskich, które są najtrudniejsze i najbardziej
kosztowne do przetworzenia.
Produkowana w obiekcie
energia zasili stołeczną sieć ciepłowniczą i elektryczną, planowo już w 2023 r. Według ostrożnych szacunków, po uruchomieniu instalacji po rozbudowie,
koszty zagospodarowania odpadów spadną poniżej prognozowanej na ten czas ceny rynkowej. To radykalna zmiana, która
przełoży się na niższe rachunki
dla mieszkańców.
– Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technolo-

gicznych da gwarancję całkowitego bezpieczeństwa i neutralności obiektu zarówno dla ludzi
jak i środowiska naturalnego.
Rozbudowa ZUSOK wpisuje się

biorstwa Oczyszczania w m.st.
Warszawie.
– Bardzo się cieszę, że jeszcze
raz mamy szansę uczestniczyć
w projekcie przyczyniającym się

w długofalowy plan rozwoju
miejskiej spółki i jest jego bardzo ważnym elementem – mówi
Włodzimierz Karpiński, prezes
zarządu Miejskiego Przedsię-

do rozwoju ekologicznego Polski. Podejmujemy decyzję o rozpoczęciu nowego projektu, pomimo panującej sytuacji związanej z koronawirusem – mówi

Sung-Wook Chung, starszy wiceprezes POSCO E&C.
Zakład przy ul. Zabranieckiej
będzie największą tego typu instalacją w Polsce, która znajdzie
się na stosunkowo niewielkiej
działce. Powierzchnia obecnie
pracującej instalacji wynosi niecałe 14 tys. m2 , a po rozbudowie
zajmie nieco ponad 21 tys. m2.
Odpady dostarczane do instalacji będą wyładowywane do
szczelnego bunkra w hali rozładunku. Panujące tam podciśnienie uniemożliwi wydostawanie się zapachów na zewnątrz obiektu. Najnowsze
technologie wykorzystane w
procesie oczyszczania spalin pozwolą na uzyskanie znacznie
lepszych parametrów od rygorystycznych norm, które są obecnie wymagane.
Budynek będzie posiadał zielone dachy, które wspomogą retencję wód opadowych (magazynowanie tzw. deszczówki). Zastosowane w instalacji rozwiązania będą energooszczędne.

Projekt przewiduje także
ścieżkę edukacyjną, która
przebiegać będzie przez cały
zakład aż do punktu widokowego znajdującego się ponad
70 metrów nad ziemią. Tam
zwiedzający dowiedzą się jak
wyglądają kolejne etapy utylizacji śmieci.
Instalacja od wielu lat była
elementem kolejnych planów
gospodarki odpadami dla Mazowsza. Przedsięwzięcie zostało pozytywnie zaopiniowane
przez Ministerstwo Środowiska, a także przez Europejski
Bank Inwestycyjny oraz Komisję Europejską. Warszawa wpisuje się nim w zalecenia z wniosków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
Generalnym wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze
przetargu jest koreańska firma
POSCO Engineering & Construction Co. Ltd., która złożyła ofertę na realizację obiektu
za kwotę 1 668 062 936,99 zł
RK
netto.
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Mieszkańcy nie chcą ulicy Hlonda
Mieszkańcy miasteczka Wilanów
chcieliby zmienić nazwę ulicy prymasa Augusta Hlonda. Duchownemu zarzucają antysemityzm
i tchórzostwo podczas II wojny
światowej.
Ulica Prymasa Augusta Hlonda przecina
al. Rzeczpospolitej tuż obok Świątyni
Opatrzności Bożej. Mieszkańcy jednak nie
chcą jednak takiego patrona ulicy i na fali
związanej z strajkiem kobiet rozpoczęli zbieNajwyższą w Polsce nagrodę specjalną Ministerstwa
ranie podpisów pod petycją o usunięcie paRozwoju, Pracy i Technologii otrzymał Urząd Pracy
trona. „Warszawiacy i mieszkańcy Wilanom.st. Warszawy za realizację założonych wskaźników.
wa zasługują na patronów ulic, z których
Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii przyznało 307 600 zło- mogą być dumni” – napisali autorzy petycji.
tych nagrody specjalnej za osiągnięcie założonych wskaźników Podkreślają również, że nikt ich nie pytał o
efektywności kosztowej i zatrudnieniowej w 2019 roku. Warto zdanie, kiedy nadawano nazwę ulicy.
przypomnieć, że jeszcze kilka miesięcy temu, przedstawiciele rząPostać niegodna?
du zarzucali Urzędowi Pracy m.st. Warszawy opieszałość czy wręcz
Petycja, dostępna online, została podpisablokowanie wsparcia dla przedsiębiorców. Ministerialna nagroda
jest dowodem na to, że było zupełnie inaczej, niż próbowano wma- na już przez prawie 400 osób. Inicjatorem
wiać. Podobnie jak w 2019 roku, również w 2020 roku poradził so- jest Zbigniew Różycki, który tak uzasadniał
potrzebę zmiany nazwy ulicy: “Od początku
bie z efektywnością przy realizacji tarczy antykryzysowej.
To w Warszawie zostało złożonych najwięcej wniosków w całej dwie nazwy ulic: Hlonda i Ledóchowskiej
Polsce – ponad 170 tys., a wartość wypłaconej pomocy przedsiębior- wywoływały spory. Protest przeciwko upacom wyniosła ponad 1 mld złotych. We własnym zakresie urząd miętnianiu „prymasa wojennego” nie ma
zautomatyzował system do rozpatrywania wniosków w ramach tar- ścisłego związku z obecną teraz w kraju dysczy antykryzysowej. Dzięki połączeniu z zasobami rządowymi, ta- kusją na temat postępków kleru i dechrystiakimi jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informa- nizacji przestrzeni publicznej. Nam z Hloncja o Działalności Gospodarczej czy dane REGON, codziennie roz- dem od dawna jest nie po drodze. Przy tej
ulicy są zlokalizowane szkoły i przedszkola.
patrywano ponad 3 tys. wniosków.
W Warszawie zarejestrowanych jest ponad 460 tys. firm, które Aż trudno tędy wozić dzieci, mając w pamiębyły uprawnione do uzyskania wsparcia w ramach tarczy anty- ci tego antysemitę.”
Prymas zasłynął rzeczywiście z antysekryzysowej. To ponad dwu- i trzykrotnie więcej niż w pozostałych
metropoliach (Kraków - 142 tys., Wrocław – 120 tys., Poznań – 111 mityzmu. A “zasłynął” szczególnie takimi
poglądami: “Problem żydowski istnieje i isttys., Łódź – 90 tys., Gdańsk – 77,5 tys.).
Warszawski Urząd Pracy ma mniej urzędników niż np. trzykrot- nieć będzie, dopóki Żydzi będą Żydanie mniejsza Łódź. Rozpatrywaniem wniosków w Urzędzie Pracy mi...Faktem jest, że Żydzi walczą z Kościozajmowały się 73 osoby. Urząd m.st. Warszawa oddelegował do po- łem katolickim, tkwią w wolnomyślicielmocy 150 pracowników wraz ze sprzętem komputerowym, na za- stwie, stanowią awangardę bezbożnictwa,
ruchu bolszewickiego i akcji wywrotowej”.
kup którego przeznaczono z budżetu miasta 0,5 mln złotych.
Gdy papież Franciszek podpisał dekret o
To nie jedyne wsparcie warszawskiego samorządu w realizacji zadań rządowych. Do końca bieżącego roku ok. 40 pracowników heroiczności cnót Augusta Hlonda, spotkaUrzędu m.st. Warszawy – jako wolontariusze – wspiera inspekcję ło się to z ostrą reakcją Amerykańskiego Kosanitarną w związku z epidemią Covid-19. Pomoc wolontariuszy po- mitetu Żydowskiego (American Jewish
lega na kontakcie telefonicznym z osobami, które podlegają kwa- Committee, AJC), który nazwał poglądy
rantannie i przygotowywaniu dokumentacji potrzebnej do skiero- polskiego prymasa jako “ekstremalnie antywania na kwarantannę. Wolontariusze otrzymali od pracodawcy te- semickie”. Innym zarzutem wobec osoby
lefon służbowy i komputer, a pracę wykonują zdalnie, bez koniecz- kardynała było tchórzostwo – w 1939 roku
głowa polskiego Kościoła wybrała emigrację,
ności wizyty w sanepidzie.

Warszawski Urząd Pracy
z nagrodą specjalną

zamiast pozostania ze swoimi wiernymi.
Wbrew pojawiającym się w internecie opiniom o sprzyjaniu nazistom, Hlond nie dążył do rozwiązań siłowych. Duchowny podkreślał, że: „Należy zamykać się przed szkodliwymi wpływami moralnymi ze strony żydostwa, oddzielać się od jego antychrześcijańskiej kultury, a zwłaszcza bojkotować żydowską prasę i żydowskie demoralizujące

Konserwatywni działacze założyli kontrpetycję, w której domagają się, by nazwa
ulicy nadal upamiętniała kardynała Hlonda.
Wspiera ich były kandydat Prawa i Spra-

wydawnictwa, ale nie wolno na Żydów napadać, bić ich, kaleczyć, oczerniać”
Wracając do kraju w 1945 roku, prymas
musiał współpracować z władzą wprowadzaną na bagnetach komunistów. Zgodził się
m.in. na śluby cywilne, które potępiał w
swoich pismach. Powojenne „napaści na Żydów” prymas Hlond wyjaśniał słowami: „Nie
widzę atoli w tym objawu antysemityzmu,
ile raczej zawziętą grę polityczną, której
ofiarą pada nierównie więcej Polaków.”
– Prymas Hlond to postać raczej negatywna. Gdy wybuchła wojna, uciekł do
rzymskich pałaców, zamiast pomagać Polakom, których dzielił na lepszych i gorszych
pod względem religijnym i rasowym. Nie

wiedliwości na urząd prezydenta Warszawy.
Na swoim Facebooku napisał: “Mieszkańcy
miasteczka Wilanów (tak, tego z rekordami
głosów kiedyś na Petru, potem Komorowskiego etc.) wymyślili sobie, że śp. A. Hlond
był “antysemitą” oraz nie był patriotą i chcą
mu zabrać nazwę ulicy. Podpisałem ten list
już nawet nie w obronie tego wielkiego Polaka, ale w obronie zdrowego rozsądku. Ręce nie mają gdzie opadać...” (pisownia oryginalna – red.)
Petycja w sprawie zmiany nazwy ulicy
ma trafić do radnych Wilanowa na początku 2021 roku. Na razie nie jest znane stanowisko rady, które zapewne wyłoni się po
Piotr Celej
debacie.

ma miejsca w nowoczesnej Polsce na takich
patronów – mówi Michał Bartosiak, mieszkaniec miasteczka Wilanów.

Prawica protestuje
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Co ze szczepionką na koronawirusa?
Brytyjska firma AstraZeneca ogłosiła w poniedziałek, że analiza wstępnych
wyników badań klinicznych wykazała skuteczność szczepionki przeciw
SARS-CoV-2, opracowanej
przez ten koncern i Uniwersytet Oksfordzki. Przy
optymalnej dawce skuteczność wyniosła około
90 procent.
ak wynika z komunikatu
firmy, ocena skuteczności szczepionki AZD1222
oparta jest na wstępnych wynikach III fazy badań klinicznych w
Brazylii i Wielkiej Brytanii z
udziałem ponad 23 tys. ochotników. 131 osób objętych bada-

J

nie uległ poważnej infekcji wymagającej hospitalizacji. Nie potwierdzono też poważnych
efektów ubocznych, mimo że
badania zostały jesienią wstrzymane po zdiagnozowaniu poważnych chorób u dwóch
uczestników.
hoć badania jeszcze się
nie zakończyły – bo
trwają one nadal w
USA, Japonii, Rosji, RPA, Kenii i
Argentynie – firma poinformowała, że zaczęła przygotowanie
wniosku o zezwolenie na dopuszczenie szczepionki do użytku w trybie awaryjnym w wielu
krajach. O wpisanie jej na listę
szczepionek dozwolonych do
użytku wystąpi też do Świato-

C

zostaną rozdzielone między państwa członkowskie, część z nich
może zostać podarowana krajom uboższym. W ostatnich tygodniach Komisja Europejska zawarła również porozumienia w
sprawie zakupu szczepionek Pfizer/BioNTech, a także niemieckiej CureVac, nad którą badania
wciąż trwają.
Wstępne dane o skuteczności
szczepionki Pfizera przeciw koronawirusowi podano 9 listopada. Koncern poinformował, że
ma opracowane szczegółowe
plany logistyczne oraz narzędzia
zapewniające skuteczny transport, składowanie i ciągłą kontrolę temperatury szczepionek.
Model dystrybucji opiera się na
systemie JIT (just-in-time - dokładnie na czas) - zamrożone
fiolki mają trafiać do punktów
szczepień. Koncern deklaruje,
że może wyprodukować do 50
milionów dawek szczepionki w
2020 r. oraz do 1,3 miliarda dawek w 2021 r.
fizer zaznaczył, że na
początkowym etapie
pandemii zawarł umowy z administracjami publicznymi, poszczególnymi rządami
dlatego będzie dostarczać dawki zgodnie z ich preferowanym
kanałami i wyznaczonymi miejscami szczepień. W czasie niedawnych rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami koncernu omawiano m.in. wyzwania, przed jakimi
stoi Polska w dobie pandemii i
możliwości zakupu szczepionki
przeciwko COVID-19.
Pfizer informuje ponadto, że
na obecnym etapie, trudno przesądzić, czy będzie to szczepionka jednorazowa czy sezonowa,
ta kwestia jest badana. Konieczna jest – jak wyjaśnia – szersza
wiedza m.in. o wirusie i właściwościach ochronnych szczepionek, które aktualnie są w opracowaniu.
ównież prototyp szczepionki przeciw koronawirusowi niemieckiej firmy CureVac wywołał u
pacjentów w pierwszej fazie badań produkcję neutralizujących
przeciwciał na poziomie podobnym do osób po poważnej infekcji. Nad własnymi projektami
pracują również m.in.. Francuzi
i Rosjanie.
Piotr Celej

P

niem doznało infekcji, z czego
zdecydowana większość to osoby, którym podano placebo.
badaniu wzięto pod
uwagę dwa sposoby dawkowania.
2741 uczestników otrzymało najpierw połowę dawki, a po miesiącu przerwy pełną dawkę, zaś
8895 osób dostało dwie pełne
dawki w odstępie miesiąca. W
grupie pierwszej zaobserwowana skuteczność wyniosła 90
proc., zaś w drugiej – 62 proc., co
w łącznym zestawieniu dało
średnią skuteczność 70 proc.
“Te wyniki pokazują, że mamy
skuteczną szczepionkę, która
uratuje życie wielu ludzi” –
oświadczył prof. Andrew Pollard
z Uniwersytetu Oksfordzkiego,
szef grupy prowadzącej badania
nad preparatem. Jak dodał,
większa skuteczność szczepionki przy mniejszej dawce oznacza, że będzie można zaszczepić większą liczbę ludzi.
Żaden z uczestników badania, którzy otrzymali preparat,

W

wej Organizacji Zdrowia, co ma
przyspieszyć udostępnienie preparatu uboższym krajom. Firma
planuje produkcję 3 mld dawek
szczepionki w przyszłym roku.
W odróżnieniu od szczepionki firm Pfizer i BioNTech – pierwszej, która wykazała skuteczność
w badaniach – AZD1222 nie musi być przechowywana i transportowana w bardzo niskich
temperaturach. Według AstraZeneca może być przechowywana w lodówce w temperaturze
2-8 stopni Celsjusza przez co najmniej 6 miesięcy.
Brytyjski minister zdrowia
Matt Hancock ocenił w rozmowie ze Sky News, że wyniki badań są “fantastyczną wiadomością”, notując że jego rząd zamówił 100 mln dawek środka.
sierpniu AstraZeneca jako pierwsza firma zawarła wstępne porozumienie z Unią Europejską na dostawę 300 mln dawek AZD1222 z opcją dokupienia 100 mln kolejnych. Dostawy

W
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List  List  List  List  List  List  List
Szanowna Redakcjo!
Z zainteresowaniem i troską przeczytałam artykuł w Passie z dnia 26 listopada na temat sprzeciwu mieszkańców wobec realizacji planu budowy
“naturalnego”placu zabaw w Parku Dolina Służewiecka czyli w miejscu, w którym coś takiego nie powinno w ogóle powstać. Głosowanie nad projektem w ramach budżetu obywatelskiego powinno
być następnie powiązane z kompetentną oceną
zwycięskiego projektu (pomysłu) i to kompetentną
w każdym aspekcie , a jego realizacja uzależniona
od tej oceny .
Wynik takiej oceny winien uwzględniać również
opinie mieszkańców, którzy nie muszą przecież brać
udziału w głosowaniu przez internet, głosujący zaś
w ten sposób nie mają możliwości zagłosowania
przeciw, co zostało właśnie w artykule zasygnalizowane. Poruszony przez autora problem całkowitej
właściwie nieracjonalności projektu placu zabaw
(ochrona przyrody, koszty realizacji i konserwacji
za pieniądze podatników,ewentualne zagrożenia
w przyszłości ze strony deweloperów) jest argumentem na to, że decyzje co do wydawania pieniędzy podatników nie są dostatecznie kompetentne i bywa,
że wprost nieodpowiedzialne. Nie wystarczy, że coś
się podoba i klikając, decydujemy o losach danego terenu, jego mieszkańców, ich prawach i konsekwencjach w przyszłości. Głosowanie, kreatywność pomysłodawców z jednej strony, z drugiej natomiast –
kompetencje i odpowiedzialność urzędników. Tego
oczekujemy.
W tym momencie przypomina się jedno ze spotkań z jednym burmistrzem, który w pewnym momencie napomknął o pomyśle jednego z prezesów
pewnej spółdzielni mieszkaniowej o “rewitalizacji”
placów zabaw, będących w tak zwanych zasobach
tejże spółdzielni. Zapaliło się wtedy u niektórych

światełko ostrzegawcze – koszty, na czym ma polegać “rewitalizacja” , inne pilne potrzeby budynków
mieszkalnych . Powstaje bowiem zrozumiała obawa
o możliwość pojawienia się niebezpieczeństwa konfliktu interesów, a nawet jeszcze dalej idących z tego powodu zagrożeń dla interesów mieszkańców. Dla
dużej spółdzielni to ogromny wydatek, dla firmy
uzyskującej zlecenie “rewitalizacji” – duże zamówienie i pieniądze. I to pieniądze spółdzielców, właścicieli lokali. Przypomina się również sprzed dwóch
już lat protest mieszkańców jednego z budynków
na Ursynowie przeciw bezsensownemu i szkodliwemu przede wszystkim dla samych dzieci pomysłowi
budowy placu zabaw w miejscu do tego zupełnie
nienadającym się. Opisywane przez prasę, nie tylko
lokalną zresztą.
Spójrzmy przy tej okazji na place zabaw, niektóre jeszcze wizerunkowo pochodzące z epoki filmów
Barei. Oprócz wrażenia estetycznego istotna jest
też ocena z punktu widzenia bezpieczeństwa epidemiologicznego – ogólnodostępne piaskownice (np. na
osiedlu Kabaty, ale oczywiście nie tylko tam) zarówno dla dzieci , jak i zwierząt - kotów, gołębi,
psów. Odchody tych tylko wymienionych zwierząt,
zmieszane z piaskiem, są patogenową mieszanką,
która stanowi zagrożenie dla zdrowia (sprawdzić
można w literaturze fachowej) nie tylko dzieci, lecz
również całej rodziny. Szczególnie w dobie obecnej
warto nad tym się zastanowić. Poza tym place te w
większości pozbawione są cienia drzew, a nadmierne nasłonecznianie małych dzieci nie jest korzystne,
czego chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć.
Nad poprawą standardów w tej dziedzinie warto pracować, również poprzez realizację w pełni sensownych jednak pomysłów i projektów w ramach budżetu obywatelskiego.
Mieszkanka Ursynowa (biologia medyczna)
N a z w i s ko i i m i ę d o w i a d o m o ś c i R e d a kc j i

Działają kontenery medyczne
Zakończyły się prace związane z instalacją systemu kontenerów przy Szpitalu
Bielańskim - przyjmowani są już pierwsi
pacjenci. Od początku pandemii Warszawa przeznaczyła na walkę z COVID-19
ponad 35 mln zł.
– We wrześniu przeznaczyliśmy z rezerwy kryzysowej miasta łącznie 1,6 mln zł na kontenery
medyczne, w tym 400 tys. zł dotacji dla Szpitala
Bielańskiego oraz 1,2 mln zł dla Szpitala Wolskiego. Kontenery medyczne pomogą uporządkować
ruch chorych, usprawnić izolację i obserwację potencjalnie zakażonych, a także poprawią warunki higieniczno-sanitarne podczas przyjęcia pacjentów do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych
(SOR) – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna za miejską służbę zdrowia.
System kontenerowy zwiększa również możliwość izolacji chorych na etapie wstępnej diagnostyki i leczenia w ramach SOR.
Przy Szpitalu Bielańskim, przed wejściem do
SOR, zostały zamontowane trzy kontenery łóżkowe wyposażone w łazienkę oraz cztery wózki leżące do transportu chorych - łącznie powstało 12
dodatkowych miejsc leżących dla pacjentów SOR.
W ramach zadania przygotowano również jeden
kontener do oceny stanu zdrowia pacjentów (triage), gdzie znajduje się stanowisko lekarza, pomieszczenie porządkowe oraz oddzielne pomieszczenie dla pacjenta z podejrzeniem COVID-19.
Do kontenerów są już kierowani pacjenci z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.
Kontenery medyczne, które stanęły przy Szpitalu Bielańskim, zostały wyposażone w wózki le-

żące do transportu chorych z materacami (12
szt.), szafki przyłóżkowe (3 szt.), taborety dla pacjentów (12 szt.), leżankę do badania pacjenta
(1 szt.), fotel z regulowana pozycją dla pacjenta (1
szt.), wózek na odpady (1szt.), meble (szafki,
biurko, fotel, krzesło, wieszaki).
Z kolei na początku grudnia przy Szpitalu Wolskim planowane jest uruchomienie zespołu pięciu
kontenerów z jednoosobowymi salami obserwacyjnymi z łazienkami przystosowanymi dla osób
z niepełnosprawnościami oraz kontenera pielęgniarskiego z pokojem przygotowawczym, punktem pielęgniarskim, pomieszczeniem porządkowym wraz z łącznikiem. W pomieszczeniach znajdzie się specjalistyczne wyposażenie medyczne:
aparat USG, videolaryngoskop, defibrylator transportowy oraz systemu kardiomonitorujący wraz
z centralą.
Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń, utworzyliśmy punkty wymazowe, które działają na terenie miasta – obecnie na 30 punktów pobrań w
Warszawie aż 16 funkcjonuje w miejskich przychodniach, z czego dziesięć z nich to punkty mobilne, które działają w formule drive thru (m.in.
na Ochocie, w Śródmieściu, Wesołej, Ursusie, na
Targówku). W minionym tygodniu pobraliśmy
wymazy od ponad 6,6 tys. mieszkańców, którzy
zgłosili się do miejskich punktów pobrań.
Dzięki punktom wymazowym pacjenci ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu mogą
wykonywać bezpłatne testy pod kątem zakażenia
koronawirusem. Badania finansuje NFZ. Mieszkańcy mogą wykonywać testy w dowolnie wybranej placówce, niezależnie od dzielnicy, w której mieszkają.

Nowe wytyczne a sprzęt dla szpitali
Po raz kolejny Warszawa
wnioskuje o zaopatrzenie
miejskich szpitali w sprzęt
i wyposażenie medyczne
do walki z COVID-19. Tym
razem według nowych wytycznych Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego:
dostawy dotyczą jedynie
szpitali „covidowych”, a
asortyment i limity zostały odgórnie określone.

Wolskiego, na Inflanckiej, Czerniakowskiego i Praskiego. Jednocześnie w wytycznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego został wskazany konkretny
asortyment, o który szpitale mogą wnioskować. Odgórnie określono także limity. Oznacza to,
że nie o wszystko możemy wnioskować, a jeśli już, to w ograniczonej ilości - mimo pilnych potrzeb sprzętowych miejskich pod-

– W dniu 23 listopada dostaliśmy nowe wytyczne od wojewody mazowieckiego, w jaki sposób wnioskować o sprzęt i aparaturę medyczną dla miejskich
szpitali. Tym razem zapotrzebowanie mogą zgłaszać tylko placówki II poziomu zabezpieczenia. Jeśli chodzi o placówki medyczne nadzorowane przez m.st.
Warszawę lista dotyczy zatem
tylko sześciu miejskich szpitali:
Grochowskiego, Bielańskiego,

miotów medycznych – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.
Wiceprezydent Kaznowska
podkreśla, że nie tylko szpitale II
i III poziomu zabezpieczenia biorą czynny udział w walce z pandemią koronawirusa: – Świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów zakażonych lub podejrzanych o zakażenie COVID-19
udzielają również szpitale I poziomu, Stołeczne Centrum Opie-

kuńczo-Lecznicze, w którym mamy ponad 700 podopiecznych
oraz miejskie zakłady lecznictwa otwartego. Liczymy, że w
końcu zostaną one również
wzięte pod uwagę i otrzymają
jakże potrzebny sprzęt. Na tę
chwilę czekamy na informacje
odnośnie asortymentu, który zostanie przekazany na rzecz miejskich podmiotów leczniczych i
możliwego terminu dostawy.
W związku z nowymi zasadami wnioskowania o sprzęt i aparaturę medyczną dla miejskich
szpitali „covidowych” wydanymi przez MUW, 25 listopada stołeczny ratusz wystąpił m.in. o:
- 17 respiratorów,
- 6 respiratorów bez sprężonego powietrza,
- 5 respiratorów transportowych,
- 92 kardiomonitory bez modułu kapnografii,
- 38 kardiomonitorów z modułem kapnografii (do łóżek na
OIT- oddziałach intensywnej
terapii),
- 35 aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii,
- 11 aparatów EKG,
- 323 łóżka szpitalne, w tym
18 łóżek OIT,
- 125 butli tlenowych o pojemności 50 litrów,
- 405 dozowników do tlenu,
- 80 wózków do przewożenia
chorych, z podnoszonym leżem,
- 49 zestawów pomp infuzyjnych,
- 47 ssaków medycznych.
RK
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Czym dla Polaków powinna być data 5 grudnia 1867 roku?

Patrz, Piłsudski, na nas z nieba...
W „Listach o Adamie Mickiewiczu” Teofil Lenartowicz
podał, że Mickiewicz w 1855 r. – przed wyjazdem do
Stambułu – miał wypowiedzieć (do Lenartowicza) następujące słowa: „Tak, tak bracie, ja już to niejednemu
mówiłem, że w lasach litewskich jest taki kąt, którego
nigdy stopa wroga nie dotknęła i na tej ziemi urodzi się
przyszły zbawca Polski”. Rzeczywiście, 5 grudnia 1867
r. w dworze Zułów w okręgu wileńskim przyszedł na
świat Józef Klemens Piłsudski. Ojcem jego był Józef
Wincenty – w czasach Powstania Styczniowego komisarz Rządu Narodowego na powiat rosieński, a matką
– Maria z Billewiczów.

L e c h K r ó l i ko w s k i
1988 r. w Paryżu,
nakładem Editions
Spotkania, ukazała
się interesująca antologia poezji
poświęconej Piłsudskiemu. Autorem wyboru oraz posłowia jest
Krzysztof Jeżewski, który zebrał
łącznie 354 utwory, w tym także pisane prozą. Tym sposobem
objął ogromny krąg ludzi o różnych poglądach, wykształceniu
i pochodzeniu, którzy pisali o
Józefie Piłsudskim albo przewidzieli jego pojawienie – tak, jak
wyżej cytowany (pośrednio)
Adam Mickiewicz. Autor opracowania napisał m.in.

W

„ … starałem się wybrać do
niniejszej antologii jak najwięcej
utworów o charakterze epicznym lub historiozoficznym. Mimo sporej ilości materiału zdecydowałem się dopełnić poezję
krótkimi tekstami i fragmentami prozą o charakterze poetyckim, uroczystym lub filozoficznym ze względu na ich wysoką
wartość literacką i poznawczą,
a także ze względu na wysoką
rangę ich autorów”. Praca Jeżewskiego, jak stwierdził sam
autor, to rodzaj poetyckiej kroniki życia i dzieła Marszałka,
której celem jest „ukazanie wielkości i tragizmu tego Człowieka,
którego Henry Rollet w swej obszernej monografii La Pologne
au XXe si?cle (Paris, 1984) nazwał postacią szekspirowską”.
Przyjęcie formuły poetyckości
spowodowało szerokie sięgnięcie do uczuć, wyobrażeń i mitów,. To odmienne, ale bardzo
interesujące spojrzenie na postać Piłsudskiego. Jeżewski

swoją fascynację Piłsudskim
uzasadnił m.in. cytatem z wypowiedzi generała Sosnkowskiego (który w proteście przeciwko „przewrotowi majowemu” Piłsudskiego w 1926 r. podjął nieudaną próbę samobójstwa), pochodzącym z przemówienia wygłoszonego w Manchesterze 3 maja 1953 r.:
„Tylko naród jest wieczny, jak
wieczne jest morze; ludzie przychodzą, zmieniają się, odchodzą, jak fale morskie przychodzą i nikną na głębinie. Tylko
nielicznym jednostkom dane jest
żłobić niezniszczalnymi zgłoskami swoje imiona w przybrzeżnym gruncie narodowych dziejów. Wyjątkowe zgoła są w dziejach wypadki, gdy jednostka poprzez wielkie dzieła swego życia o niezmiennej doniosłości dla
narodu i państwa zyskuje w sercach i duszach współobywateli
niepisane prawo moralne personifikowania narodowej racji
stanu. Osobiście patrzyłem z bliska na pracę jednego tylko człowieka tej miary, a był nim Józef
Piłsudski”. Dalej Jeżewski stwierdza: „ Piłsudski był pierwszym
od ponad dwóch stuleci, który
zaczął na nowo zwyciężać (a
miał także talent przekształcania w zwycięstwo nawet swojej
porażki) i który przywrócił narodowi polskiemu wiarę w jego
własne siły. Walcząc o wolność,
o niepodległość, o granice, o prawa, o ustrój państwa, wszystkie
te walki wygrał”.
innym miejscu Jeżewski napisał: „Nic
dziwnego więc, że
w tej makabrycznej Europie drugiej i trzeciej dekady tego stulecia Piłsudski prowadził Polskę
horacjańską drogą środka: między totalitaryzmem, którego nienawidził, i bezhołowiem zgnuśniałego, krzykliwego liberalizmu, którym gardził. Uważał
(przemówienie w Lublinie 11
stycznia 1920), że „swoboda jeśli ma dać siłę, musi jednoczyć,
musi łączyć, musi rękę sąsiadom
i przeciwnikom podawać, musi
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Maj 1935 - składanie wieńca przed pomnikiem Piłsudskiego
podczas uroczystości żałobnych w Zawichoście.

umieć godzić sprzeczności, a nie
tylko przy swoim się upierać”.
W ogóle obcy był mu wszelki
ekstremizm. Znamienne na
przykład, iż wzrost nacjonalizmu nastąpił dopiero po jego
śmierci. Może dlatego zmagał
się stale z dylematem wolności i
władzy, którego, jak sam stwierdził, nie zdołał jeszcze rozwiązać. Szukał jednak zawsze własnej, odrębnej, polskiej drogi dojścia do tego celu. „Sposobu zmechanizowania społeczeństwa
polskiego na sposób bolszewicki,
a choćby i niemiecki nie widzę.
Chodzi mi o zgoła co innego: o
poszanowanie władzy tam,
gdzie ona ma głos decydujący” –
rzekł w 1926 roku do Władysława Baranowskiego. I jeszcze
jeden cytat z tego samego roku:
„Siła bez wolności i sprawiedliwości jest tylko gwałtem i tyranią. Sprawiedliwość i wolność
bez siły jest tylko frazesem i dziecinadą””.
ntologię Jeżewski zaopatrzył w obszerne
posłowie (pt.: „Polski
Ulisses), które jest wspaniałą
prezentacją erudycji autora. Zamieścił tam dziesiątki nieznanych, bądź mało znanych faktów z życia i działalności Marszałka. Cytuje też obficie opinie
wybitnych ludzi tamtej epoki.
Przykładem jest fragment książki (z 1966 r.) Adama Pragiera
(przeciwnika politycznego Piłsudskiego): „A legenda – wiele
mu przebaczy i uwydatni tylko
to, co będzie krzepiące na dzień
dzisiejszy i na przyszłość. Przepali go w swoim ogniu, wyrzuci lichy żużel i pozostawi sam czysty
metal. Powstanie z tego Piłsudski nie całkiem taki, jaki był za
życia, ale w tym legendarnym
przetworzeniu będzie podtrzymywał i umacniał naród w walce (…). Chyba tak już jest, że
bez znamion wielkości, choćby
w pewnym okresie życia człowieka, legenda nie powstanie.
A w Polsce Piłsudski jest jedynym człowiekiem, wokół którego osnuła się legenda”.
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Józef Piłsudski - karykatura Zdzisława Czermańskiego.
ajetan Morawski (1892
-1973), m.in. minister
spraw zagranicznych
RP w III gabinecie Wincentego
Witosa, na falach „Wolnej Europy” powiedział: „Z Piłsudskim
żywym można było się nie zgadzać, można się było z nim spierać i mu się przeciwstawiać. Pamięć o Piłsudskim zmarłym stała się własnością całego narodu”. Potwierdza to cytat ze Stanisława Stommy: „Gdy zmarł,
powszechna opinia narodu
wskazała jego trumnie drogę na
Wawel, do panteonu królów polskich”. Krzysztof Jeżewski w posłowiu do antologii wielokrotnie podkreśla cechy Piłsudskiego, przytaczając np. słowa prof.
Stanisława Pigonia, który na uroczystości żałobnej na Uniwersytecie Jagielońskim scharakteryzował Marszałka w trzech słowach: „heroizm, indywidualizm,
mistycyzm”. Tę narrację zastosował Jeżewski także w opisie
ostatniej jego drogi. „I wreszcie
pogrzeb Piłsudskiego, wstrząsający, wyniosły i tragiczny niby
pogrzeb antycznego bohatera,
któremu towarzyszyły niesamowite i gwałtowne zjawiska at-
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mosferyczne: krótka, ale apokaliptyczna burza z zapadnięciem ciemności w biały dzień w
Warszawie i Krakowie podczas
pogrzebu, 17 maja, oraz huragan z nawałnicą w noc poprzedzającą ceremonie żałobne na
Wawelu. A wiatr to przecież odwieczny, religijny, metafizyczny
znak obecności Boga. Boga-budziciela, Tego, który przestrzega, który unaocznia. Burza i huragan znamionują poza tym, w
pewnych kluczowych momentach, koniec jakiejś epoki i początek nowej”.
śród Polaków jest
chyba odwieczna cecha:
negowanie
wszystkich, którzy wyrośli ponad
przeciętność. Tak było także z Józefem Piłsudskim. Zwalczali go
namiętnie zwłaszcza narodowcy, co trudno racjonalnie wytłumaczyć, a po wojnie komuniści,
głównie jako pogromcę „niezwyciężonej” Armii Czerwonej. Podobnie – moim zdaniem – dzieje
się w naszych czasach z Lechem
Wałęsą. Przykład Józefa Piłsudskiego świadczy jednak dobitnie,
że prawdziwa wielkość tworzy
legendę, a ta nigdy nie umiera.
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Syjoniści? To przecież Polacy, czyli jak powstał żydowski nacjonalizm
Po rewolucji industrialnej zaczęły się rodzić masowe ruchy
społeczne. Szczególnym katalizatorem była Wiosna Ludów w
1848 roku. W XIX wieku na tej
fali powstały ruchy komunistyczne i nacjonalistyczne. Również ludność judaistyczna zaczęła organizować się, powstawały
idee stworzenia własnych partii
oraz państwa narodowego.
Ruch nacjonalizmu żydowskiego
przyjął nazwę syjonizmu od wzgórza
Syjon, na którym znajdowała się świątynia jerozolimska. Ukazanie się w roku 1882 dzieła „Autoemancipation” autorstwa Leo Pinskera uważa się za początek istnienia tego ruchu. Pisał on,
że: „Świat ujrzał w żydostwie niesamowitą postać nieboszczyka, błąkającego
się wśród żyjących. Strach przed Żydem – upiorem potęgował się i rósł z
każdem pokoleniem A od bojaźni do
nienawiści jest tylko jeden krok. (...)
Dla żyjących Żyd jest trupem, dla miejscowego – cudzoziemcem, dla osiadłego – włóczęgą, dla posiadacza – żebrakiem, dla biednego – wyzyskiwaczem i
milionerem, dla patrioty – człowiekiem
bez kraju, dla wszystkich – znienawidzonym rywalem”.
Jednym z czynników skupiających
ruch syjonistyczny był pojawiający się
nowoczesny antysemityzm, dążący do
wyrugowania Żydów z życia politycznego i społecznego narodów, pośród których żyli. Udział w tym miały rasistowskie publikacje Josepha Gobineau oraz
Hustona Stewarda Chamberlaina W ten
sposób osłabł ruch asymilacji. Sporym

problemem była tożsamość wspólnoty. Społeczność wyznania mojżeszowego dzieliła się na operujących językiem
jidysz Żydów aszkenazyjskich oraz sefardyjczyków, operujących dialektami
judeo-romańskimi. Problematyką „ciągłości pokoleń” zajmował się przede
wszystkim Moses Hess. W swym dziele „Rzym i Jerozolima” – mimo że był socjalistą – uznawał prawo Żydów do Palestyny. Nawoływał do stworzenia socjalistycznej wspólnoty w Palestynie, miała być to odpowiedź na wzrastający w
Europie antysemityzm.
Największy bez wątpienia wpływ na
stworzenie ruchu syjonistycznego miał
Teodor Herzl. Jego światopogląd zmienił się na syjonistyczny, gdy w 1894 r. jako korespondent wiedeńskiej gazety
był świadkiem publicznej degradacji
francuskiego oficera o żydowskim pochodzeniu. Należy pokreślić, że działał
on już w czasie, kiedy następowały
pierwsze alije, czyli emigracje Żydów do
Palestyny. W roku 1896 opublikował
on „Państwo żydowskie”, gdzie zawierał postulaty utworzenia go właśnie w
Palestynie. Dzięki jego działaniom odbył się rok później w Bazylei Światowy
Kongres Syjonistyczny, w którego postanowieniach znalazły się:
„1. Celowe popieranie kolonizowania Palestyny żydowskimi rolnikami,
rzemieślnikami i wytwórcami.
2. Organizowanie i zespalania całego
żydostwa przez odpowiednie miejscowe i ogólne urządzenia stosownie do
ustawodawstwa danego kraju.
3. Wzmocnienie żydowskiego samopoczucia i narodowej tożsamości.

4. Kroki przygotowawcze do uzyskania przyzwoleń rządu potrzebnych do
osiągnięcia celów syjonizmu”
Powstała również Światowa Organizacja Syjonistyczna, złożona z Egzekutywy i Rady Głównej liczącej po 70
członków. Herzl uważał, że w celu uzyskania terytorium dla Żydów należy
zdobyć przychylność mocarstw poprzez
polityczne lobby. Wobec oporu mocarstw w kwestii osadnictwa w Palestynie, kongres podejmował różne koncepcje osadnicze, wśród nich brano
między innymi pod uwagę półwysep
Synaj oraz Cypr. Ciekawostką jest, że w
ruchu syjonistycznym najwięcej osób
pochodziło z terenów polskich.

Jednocześnie ruch Hovevei Zion
(Miłośnicy Synaju) promował emigrację do Palestyny już od lat osiemdziesiątych XIX wieku. Pierwsza alija, czyli emigracja żydowska, datowana jest
na lata 1881-1903. Objęła przede
wszystkim uchodźców z terenów Imperium Rosyjskiego, gdyż ci byli narażeni na największe prześladowania
w ówczesnym czasie. Organizacja była zarejestrowana w Rosji jako charytatywna, jednakże rzeczywistym jej
celem była emigracja do Palestyny.
Pierwsza alija objęła około 25 tys. emigrantów. Po kongresie w Bazylei kongres syjonistyczny również promował
tego typu działania. W roku 1904 na VI
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Dawid Ben Gurion przemawiający na zjeździe partii Mapai w 1949.

Kongresie Syjonistycznym padła propozycja Wielkiej Brytanii utworzenia
siedziby narodowej dla Żydów w
Ugandzie. Misja, która sprawdzała
warunki osadnicze, wypowiedziała się
negatywnie, niemniej, w związku z
prześladowaniami rosyjskich Żydów
rozważano „przejściowe osadnictwo”
w tej lokalizacji.
Po śmierci Teodora Herzla, nastąpił
powrót do koncepcji palestyńskiej. W latach 1904-1914 przybyło do Palestyny
od 35 do 40 tysięcy emigrantów, głównie z terenów carskiej Rosji – w tym z
dawnej Polski. Z pewnością wpływ miały wciąż nieustające pogromy na ludności wyznania mojżeszowego. Rozpoczęto tworzenie kibuców, czyli wspólnotowych gospodarstw rolnych. Po rewolucji 1905 roku ożywił się również ruch
lewicowy, a także powstały liczne gazety i organizacje syjonistyczne. W 1910
roku Jehoshua Hankin kupił od libańskiego właściciela pierwsze grunty w
Dolinie Jezreel. W następnym roku powstała tam pierwsza spółdzielnia rolnicza Merhawa. Osadnictwo judaistyczne
stało się jednym z istotniejszych elementów w regionie, Wielka Brytania
oraz Francja stawały najczęściej po stronie Żydów. Związane było to przede
wszystkim z chęcią osłabienia dominacji Imperium Osmańskiego na tym terenie. Obawiano się co prawda reakcji
podobnej do prześladowań Ormian,
jednakże one nie nastąpiły. Żydzi zajmowali coraz mocniejszą pozycję w Palestynie, co uratowało wielu z nich od
piekła Holokaustu.
Piotr Celej
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PIĘĆ LIMERYKÓW DLA GÓRNIKÓW
z okazji Barbórki
1.
Kwolił się gryfny Zeflik z Libiąża,
Że jego sprawką jest każda ciąża,
Ino z robotą
Mo pewien kłopot:
Tela mo chcice, że nie nadąża.
2.
U nos na przodku Gustlik z Chrzanowa
Przez całą dobę musioł fedrować,
Bo babę Franię
Po nocnej zmianie
Cołki dziyń zowdy bolała gowa.
3.
Czynsto po szychcie Lojzek z Jaworzna,
Pytoł w szynkwasie dziołchy: Czy można?
Każda by chciała,
Lecz nie wiedziała,
Że woli od nich krupnioki z rożna.

5.
Teroz na Ślonsku mo zoc pon Bobek,
Bo mo największy z wszystkich urobek.
Zdaniem sztygara
Aż tak się stara,
Że bezto bydzie w kopalni żłobek.
© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

Mirosław Miroński

Demokratyczny wirus
dy słyszymy określenie „To ładne kwiatki” – domyślamy się, że bynajmniej nie o kwiatki tu chodzi. Przeciwnie, chodzi o coś, co ani nie jest ładne, ani z urodą ma cokolwiek wspólnego Raczej o coś, co kojarzy się z
czymś nieprzyjemnym, z problemem albo problemami. Skoro tak, to dlaczego używamy takich określeń? Dlaczego wypowiadamy słowa, które znaczą coś innego?
Otóż po to, żeby wprowadzić rozmówcę w błąd albo dla ekspresji wypowiedzi. Z tego samego powodu mówimy, że coś lubimy strasznie zamiast powiedzieć po prostu, że lubimy to bardzo. Jednak,
gdy powiemy „strasznie”, z pewnością zrobimy większe wrażenie na rozmówcy. Tak przynajmniej
nam się wydaje.
W ten sposób tworzymy przepaść między tym, co mówimy na głos, a tym co naprawdę chcemy
powiedzieć. Słowa przestają oznaczać to, co znaczyły jeszcze do niedawna, a konfabulacje i manipulacje zastępują fakty. Powstaje coś, co określamy nowym, modnym ostatnio słowem – narracja.
Chyba niewielu potrafiłoby wyjaśnić, co owo słowo znaczy, a jednak jest używane niezwykle często. Słyszymy: „to jest taka narracja”, „a to jest inna narracja”. Sama narracja nie jest ani mądra, ani
głupia i jest zwykle tyle warta, co ten, kto jej używa. Jeśli usłyszymy, że w naszym kraju panuje terror, a rozglądając dokoła, wspomnianego terroru nie zauważymy, to najprawdopodobniej dojdziemy do wniosku, że to tylko czyjaś narracja. Być może, jakiejś gazety, albo kogoś, kto widzi więcej niż my. Nie popełnimy wielkiego błędu, jeśli przyjmiemy, że służy ona większej ekspresji tej czy
innej wypowiedzi. Że użyte słowa mogą tu znaczyć coś zupełnie innego, niż znaczyły jeszcze niedawno. Trochę, jak w przykładzie z ładnymi kwiatkami.
Słowo to jednak rzecz niebłaha, a
„Słowa przestają oznaczać to, może
nawet zamienić się w wartość
całkiem wymierną. Wyobraźmy soco znaczyły jeszcze do
bie, że prowadzone są rozmowy bizniedawna, a konfabulacje
nesowe w relacjach międzynarodoi manipulacje zastępują fakty” wych, gdzie zagraniczni partnerzy
dostaną do ręki taki oręż, jak informacje, ze coś jest z nami nie tak. Że w naszym kraju wszyscy stoją na głowach, a każdy, kto chciałby wrócić do pozycji przewidzianej przez naturę, będzie surowo ukarany. Nasi biznesowi konkurenci będą mogli wykorzystać ten fakt na naszą niekorzyść.
– No tak, chcielibyśmy z wami współpracować, ale nie możemy, bo u was panuje terror. Współpraca między nami byłaby możliwa, ale nie na warunkach partnerskich, tylko na naszych – łatwo
wyobrazić sobie taki przebieg biznesowej rozmowy.
Co wtedy? Czy wystarczy wyjaśnienie, że żadnego terroru nie ma, że nikt nie stawia nikogo na głowie, że mówienie o terrorze to tylko słowa, które nic nie znaczą? Obawiam się, że niełatwo będzie
powrócić do relacji partnerskich. Niezwykle trudno udowodnić, że nie jest się przysłowiowym wielbłądem. Nawet przyznanie się dla świętego spokoju, że nim się jest, nie rozwiązuje sprawy, bo jeszcze trzeba sprecyzować, czy dwugarbnym baktrianem, czy może jednogarbnymi dromaderem.
Czasem najbezpieczniej jest ponarzekać na wszystko i wszystkich, bo wtedy nikomu szczególnie
nie zaszkodzimy. Wielu z nas w sytuacjach kryzysu takiego, jak pandemia przyjęło „narrację” narzekania. Narzeka więc równo, ale na wszystko. Jest szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym
– źle. Nie byłoby szpitala na Nrodowym – też źle. Zamykamy siłownie i galerie handlowe – źle; otwieramy siłownie i galerie handlowe – tym bardziej źle.
Narzekają równo. A propos równości. Trzeba przyznać, że w czasie pandemii wszyscy jej doświadczamy bardziej niż kiedykolwiek. Trochę to dziwne, że wirus, choć ma koronę, zachowuje się demokratycznie. Atakuje wszystkich, nie zważając na status, pochodzenie czy wykształcenie. Trudno zarzucić mu jakiekolwiek monarchistyczne zapędy. Nikogo nie wyróżnia, czego
przykładem są świecące pustkami ekskluzywne hotele, restauracje, ale też osiedlowe siłownie,
w których ćwiczący wylewają pot bez wyjątków (jeśli są otwarte).
Biorąc pod uwagę pęd rodaków do innowacji, nikogo nie powinien dziwić fakt, że również niektórzy z polityków oraz tzw. decydentów postanowili wykazać się pomysłowością. Otóż, zatroszczyli się o mieszkańców naszych gór, bo zauważyli, że udostępniają oni wyciągi narciarskie
innym, sami zaś rzadko mają okazję z nich korzystać. Politycy i decydenci postanowili to zmienić, zachęcając odpowiednimi przepisami covidowymi właścicieli wyciągów oraz całą ludność miejscową, aby w tym roku sami sobie pojeździli na wspomnianych wyciągach. Odtąd krzesełka, orczyki i różnego rodzaju „urwirączki” będą wyciągać w górę ich właścicieli i to im urywać rączki,
jeśli już. Cóż za dziejowa sprawiedliwość. A to tylko jeszcze jeden z przykładów na demokratyczność koronawirusa.
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Tadeusz Porębski

Byłem jak murzyn z Togo...
ył piątek 8 marca 1968 r. i tradycyjnie przygotowywałem się do weekendowych atrakcji, jak m.in. degustacja z kolegami wina marki „Wino”. Cotygodniowe libacje odbywały się na zwalonych balach drzew w Parku Łazienkowskim, od strony ulicy Podchorążych. Potem szło się „w miasto”. Słodkie,
owocowe, białe – zwane potocznie „alpagą” – kosztowało naonczas 17 złotych i
mimo niskiej ceny mocno biło w dekiel. Nazajutrz jeszcze bardziej. W kolejnych latach podnoszono cenę regularnie o 2 zł – 19, 21, 23, a potem już nie pamiętam. Każdy łyk winka przeplatany był
sztachnięciem się papierosem marki „Sport”, bez filtra. Był Dzień Kobiet, więc około południa poleciałem do kwiaciarni, by kupić matce wiązankę na tę okoliczność. Na rogu Stępińskiej i Nowotarskiej spotkałem grupę mocno dyskutujących koleżków z liceum nr 34 im. Gen. Karola Świerczewskiego „Waltera”, gdzie pobierałem nauki. Po 1989 r. zmieniono patrona tej szkoły – z komucha i
nałogowego alkoholika na słynnego hiszpańskiego pisarza Miguela de Cervantesa.
Usłyszałem krótki komunikat: „Pod uniwerkiem studenci leją się z milicją, podobno jatka”. Wychowani na Czerniakowie, w krainie bójek, nie mogliśmy odpuścić takiej okazji. Jako młodzieńcy
szybcy w nogach liczyliśmy, że możemy poganiać się z powszechnie znienawidzonymi „psami”. Nie
minęła godzina, jak jechaliśmy autobusem w kierunku Uniwersytetu Warszawskiego. Już na pl. Trzech
Krzyży widać było, że dzieje się coś niezwykłego. Pełno zomowców, radiowozy i armatki wodne nie
zwiastowały niczego dobrego. Wjazd w Nowy Świat został zablokowany. Przedarliśmy się podwórkami od strony Smolnej i Ordynackiej, by w końcu dotrzeć w okolice pomnika Kopernika. Było nas
trzech. Kilkaset metrów od nas w kierunku UW faktycznie toczyły się walki. Nagle zaczęły podjeżdżać autokary z napisem “Wycieczka”, z których wysypywali się cywile z pałami w dłoniach. To,
co się później wydarzyło, mogę śmiało określić słowem pandemonium.
ili każdego, kto im podszedł pod rękę – także zupełnie przypadkowych ludzi. Zobaczyłem,
że część atakowanych chroni się w kościele św. Krzyża. Ruszyłem w tamtym kierunku, ale
dwóch cywilów w charakterystycznych wysokich czapkach ze sztucznego misia i jeden w
mundurze Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) dopadło mnie przed schodami do
świątyni. Nie patrzyli gdzie biją, upadłem i chroniłem głowę, a oni mnie tłukli i kopali. Bardzo bolało, stąd moje przypuszczenie, że “robotniczy aktyw” wyposażono nie w tradycyjne gumowe pałki, lecz w pały sporządzone z grubego kabla oblanego twardą gumą. Straszne narzędzie do zadawania tortur. Potem zaciągnęli mnie do milicyjnej „Nysy” i zawieźli do komisariatu na ul. Wilczą.
Tam przesłuchanie, lanie i na „dołek” – przesłuchanie, lanie i na „dołek”. W końcu chyba przekonali się, że żaden ze mnie dysydent czy wichrzyciel i wypuścili na wolność. Jak w sobotę wieczorem wróciłem do domu, matka powiedziała, że wyglądam niczym murzyn z Togo. Pamiętam to określenie do dnia dzisiejszego.
W 1989 r. Polska Rzeczpospolita Ludowa, Służba Bezpieczeństwa, Milicja Obywatelska i ORMO
znalazły się wreszcie na śmietniku historii. Nadeszły wolność i demokracja, więc w najczarniejszych
koszmarach nie śniło mi się, że kiedykolwiek jeszcze doświadczę sytuacji, iż tajniacy z pałami w dłoniach będą nimi bić swoich pokojowo demonstrujących rodaków. Kiedy obejrzałem w telewizji, jak
policja obchodzi się z młodzieżą,
„Kiedy obejrzałem w telewizji, która w ogóle nie dążyła do konfrontacji, prawie pękło mi serce. Jak to
jak policja obchodzi się
tak – z pałami i gazem na bezbronz młodzieżą, która w ogóle nie nych ludzi, których jedynym grzejest to, że nie podobają się im
dążyła do konfrontacji, prawie chem
autokratyczne rządy Jarosława I Nipękło mi serce”
skiego oraz ścisły sojusz tronu z ołtarzem? Przecież demonstranci nie
mieli w dłoniach żadnych narzędzi, ani ostrych, ani tępych, ani tępokrawędzistych. Mieli tylko transparenty. A tajniak wyciąga pałę i wali nią bezbronnych nastolatków, by potem psiknąć im w oczy
gazem pieprzowym. Tak wygląda jesienią roku 2020 demokracja w Polsce, kraju zrzeszonym w Unii
Europejskiej, który 31 lat temu wyzwolił się z pęt komunizmu i umknął spod pał ZOMO.
W tych dniach stało się coś, co do decydentów rządzących naszym krajem jeszcze nie dotarło. Oni
już przegrali. Skąd pewność? Z niebywale trafnej wypowiedzi prof. Andrzeja Friszke w kontekście
wydarzeń marcowych, popartej faktami: „Pokolenie Marca ‘68 przeszło przez konfrontację z władzą, niejednokrotnie przez więzienie czy areszt. W związku z tym zawsze już było przeciwko tej władzy”. Dzisiejsza młodzież, która nigdy jeszcze nie była pałowana i po raz pierwszy posmakowała przemocy ze strony władzy, nigdy jej tego nie zapomni. Języczkiem u wagi będą kobiety, którym chce
się odebrać prawo do samostanowienia i cofnąć do czasów średniowiecza. One też nie zapomną ewidentnego gwałtu, którego władza usiłowała na nich dokonać. I na końcu moje pokolenie. My, ludzie, którzy przeżyli „ucinanie rąk podnoszonych na władzę”, rządy ciemniaków, towarzyszy Szmaciaków, stan wojenny i stojące ponad prawem bezpiekę oraz Milicję Obywatelską, mogące robić z
obywatelem co tylko zechciały, nie pozwolimy na powtórkę z dawnych lat.
kojarzenia z ponurymi czasami komuny nasuwa nie tylko pałowanie przez agresywnych tajniaków naszej młodzieży i naszych kobiet. W dniu 28 listopada doszło do wkroczenia na teren Politechniki Warszawskiej grupy policjantów, choć Konstytucja RP gwarantuje uczelniom wyższym autonomię na zasadach określonych w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Zapisy tej ustawy mówią, że służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkroczyć na teren uczelni wyłącznie na wezwanie rektora, w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia ludzkiego czy też klęski żywiołowej. Zdaniem członków Senatu uczelni, nie zachodziła żadna z tych okoliczności, co oznacza, że incydent miał charakter nieuprawnionego wtargnięcia. Powyższe wydarzenia to jasny sygnał, że Polska
stanęła na progu dyktatury. Poeta napisał, że prawdziwym patriotą jest ten, kto nie zawaha się bronić ojczyzny przed własnym rządem. Mam przeczucie graniczące z pewnością, że taki czas właśnie nadszedł. Tezę tę w dużej mierze potwierdza tegoroczny ranking wolności prasy, sporządzony przez „Reporterów bez Granic”, międzynarodową organizację pozarządową, monitorującą wolność mediów na
całym świecie. Polskę umieszczono w nim dopiero na 62. pozycji, o trzy niżej niż przed rokiem. W komentarzu zwrócono uwagę, że „podejmowane przez obecny rząd próby kontroli systemu wymiaru sprawiedliwości zaczynają mieć wpływ na wolność wypowiedzi w niezależnych mediach”. Polska notuje
spadek od kilku lat. W tym roku znaleźliśmy się za takimi “demokracjami” jak Burkina Faso, Botswana, Niger, Madagaskar, Tonga czy Senegal. Nie dziwmy się więc, że UE chce wprowadzić mechanizm
uzależniający przekazywanie unijnych środków od przestrzegania praworządności w krajach Wspólnoty. Aż 25 państw członkowskim poparło taki mechanizm, sprzeciwiają się zaś jedynie Warszawa i
Budapeszt. Węgrów rozumiem, od lat mają bowiem problem z korupcją na najwyższym szczeblu władzy, więc boją się, że Bruksela będzie im patrzeć na ręce i nie pozwoli dalej kraść. Ale Polska? Wszak
jesteśmy w 100 proc. krajem praworządnym, jak wielokrotnie zapewniał premier Mateusz Morawiecki, więc nie powinniśmy obawiać się żadnych kontrolnych mechanizmów.
a koniec słowo do pani Marty Lempart, liderki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Popieram
ten strajk w całej rozciągłości, ale od pani Lempart publicznie się odcinam. Jest agresywna, wulgarna i nie panuje nad własnymi emocjami, czym mocno osłabia nie tylko własną
pozycję, ale całego pospolitego ruszenia. Wyróżnikami przywódcy nie mogą być rynsztokowy język
i agresja, takie cechy znajdujemy jedynie u przywódców ulicznych gangów. Natomiast przywódca skupiający wokół siebie miliony powinien wyróżniać się charyzmą i nienaganną, niewzruszoną postawą, przede wszystkim wobec przeciwnika. Najlepszym przykładem jest Lech Wałęsa, prosty robotnik, który w trakcie strajków, a potem negocjacji z komunistami nie obrzucał ich wulgaryzmami, a
mimo to zdołał wynegocjować korzystne porozumienia oraz zarejestrowanie w sądzie NSZZ “Solidarność”. Podobne podejście do wroga prezentowali Jacek Kuroń, Karol Modzelewski i Bronisław Geremek, choć wróg wtrącił ich do więzienia na wiele lat. Pani Lempart nie ma szans, by podobnie jak
Wałęsa i jego otoczenie bezkrwawo obalić władzę. Z moich obserwacji wynika, że jest ona bardziej
ulicznym harcownikiem, niż pełną charyzmy liderką ogólnopolskiego ruchu społecznego. I oby nie
skończyła w politycznym i społecznym niebycie – jak Mateusz Kijowski, lider Komitetu Obrony Demokracji (KOD), który walczył o wolność naszą i waszą, ale nie płacił alimentów i kombinował z fakturami. W efekcie wylądował w sądzie, a o ruchu społecznych KOD niewielu dziś pamięta. Osobiście
czekam na pojawienie się człowieka z charyzmą, prawdziwego wizjonera, który zintegruje dramatycznie podzielonych Polaków i we właściwym czasie zamieszka w Pałacu Prezydenckim, otoczony
powszechnym szacunkiem i zaufaniem. Niestety, na razie horyzont jest pusty.
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4.
Ecik z Katowic przyznał się żonie,
Że odkąd fuchę chycił w Tauronie,
Gdy kierowniczkę
Ujrzoł jak wtyczkę
Wraziła w dołzę, cni mu się do niej.

W prawo czyli w lewo

Gadka Tadka
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Ranking tygodnika „Passa” po sezonie wyścigów konnych 2020

Timemaster i Szczepan Mazur na czele
W poprzednim wydaniu
naszego tygodnika podsumowaliśmy sezon wyścigowy 2020 na Służewcu. Dziś czas na jego
bohaterów, czyli na
coroczny ranking
“Passy” w kilku najważniejszych kategoriach.
ygodnik “Passa” – nieprzerwanie od 2000 roku – relacjonuje przebieg służewieckich mityngów.
Corocznie publikujemy też własne skwitowanie sezonu. Nie jest
to jednak czempionat, w którym
zwyciężają posiadacze największej liczby zwycięstw. Kwitując
sezon, nie kierujemy się wyłącznie liczbami, nasze kryteria to
także jeździecka rzetelność, talent i skuteczność, a w przypadku trenerów – poza spektakularnymi sukcesami – również jakość udzielanych graczom w Internecie informacji o własnych
koniach.
ytuł Konia Roku już
wcześniej przyznaliśmy ogierowi Timemaster, trenowanemu przez
Krzysztofa Ziemiańskiego. Ten
utalentowany folblut dosyć pechowo przegrał prestiżowe Derby, ale triumfował w aż czterech biegach najwyższej kategorii A. Część środowiska kontestowała kandydaturę Timemastera na Konia Roku, twierdząc, że w sprinterskiej nagrodzie Criterium musiał mocno
odpychać się od Caressera, ko-
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nia z II grupy, którego pokonał
zaledwie o nos. Przy tworzeniu
rankingu nie ma dla nas znaczenia to, czy Timemaster wygrał wyścig o nos, czy o 20 długości. Być może w dniu Criterium źle się wyspał, miał kiepski
dzień, a może coś go bolało, ale
nie zwierzył się trenerowi z trapiącej go dolegliwości. Tak czy
owak, wygranie w jednym sezonie czterech wyścigów najwyższej kategorii czyni Timemastera koniem mocno wybijającym
się ponad przeciętność.
rener Roku to Adam
Wyrzyk, który triumfował także w trenerskim czempionacie z 74 wygranymi gonitwami przez jego konie. Należy mocno zaznaczyć,
że sporą część wygranych gonitw zawdzięcza dosiadom stajennego dżokeja Szczepana Mazura, który na Służewcu nie ma
godnych siebie rywali. Wyrzyk
zawdzięcza Mazurowi przede
wszystkim triumf w Derby, które wygrał jego podopieczny
ogier Night Thunder. W kolejnych startach koń ten już nie
zaistniał. Z wyborem Jeźdźca
Roku nie było żadnych problemów. Szczepan Mazur to już solidna europejska marka, czego
dowodem może być fakt zapraszania polskiego dżokeja przez
arabskich szejków na coroczne
kilkumiesięczne pobyty w sezonie zimowym nad Zatoką
Perską. Mazur wygrał w tym sezonie na Służewcu 77 gonitw, o
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32 więcej niż drugi w klasyfikacji Kamil Grzybowski.
yrasta mu poważny
konkurent w osobie
młodego Kirgiza
Dastana Sabatbekowa. Jest to
wyjątkowo uzdolniony jeździec,
który mimo młodego wieku potrafi przed wyścigiem układać
taktykę i konsekwentnie realizować ją w trakcie gonitwy. Jego spektukalarna wygrana z
miejsca do miejsca na wałachu
Dark Desire w dystansowej nagrodzie Łeb w Łeb (2600 m) to
po prostu palce lizać. Wszystko
wskazuje na to, że Sabatbekowa
czeka na torze wyścigowym
świetlana przyszłość.
yścigowa Osobowość Roku i jednocześnie jego odkrycie to niewątpliwie Cornelia Fraisl, urodzona w Austrii i od lat
zamieszkała w Polsce amazonka, hodowca koni arabskich czystej krwi, a od tego sezonu trener koni wyścigowych. Jest
związana z Michałem Romanowskim, z którym wspólnie
prowadzi stadninę w Strzegomiu. Jako dżokej wygrała w
2010 r. (jej najlepszym sezonie)
20 wyścigów i została uznana
za najlepszą amazonkę na Służewcu. Przed rokiem Michał Romanowski przebranżowił się z
trenera koni wyścigowych na pilota samolotów pasażerskich, by
realizować swoją pasję latania.
Cornelia poszła w ślady życiowego partnera i z jeźdźca prze-
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Ogier Night Thunder, triumfator tegorocznego Derby, z czempionem Szczepanem Mazurem w siodle.
branżowiła się w trenerkę. W
minionym sezonie wystąpiła w
tej roli po raz pierwszy i natychmiast zawojowała Służewiec.
Trenowane przez nią konie wygrały 44 gonitwy, co uplasowało sympatyczną Austriaczkę na
drugim miejscu w czempionacie trenerów. Najstarsi bywalcy
Służewca nie pamiętają tak udanego debiutu trenerskiego.
O p r a c o w a ł Ta d e u s z P o r ę b s k i
F o t o : To r y W y ś c i g ó w
Ko n n y c h S ł u ż e w i e c

Ranking 2020 według „Passy”
Koń Roku: Timemaster
Kłusak Roku: Faust Djames
Trener Roku: Adam Wyrzyk
Jeździec Roku: Szczepan Mazur
Amazonka Roku: Joanna Wyrzyk
Wyróżnienie: Agnieszka Tokarek
Rewelacja Jeździecka Roku: Dastan Sabatbekow
Hodowca Roku: Zbigniew Górski
Właściciel Roku: S.A.R.L. Mezagri
Wyścigowa Osobowość Roku: Cornelia Fraisl

Metrowcy ze zmiennym szczęściem...

Jeden weekend, dwa mecze i
trzy kolejne punkty dopisane do
ligowego dorobku – tak przedstawia się bilans ostatnich zmagań siatkarzy KS Metro.
Po zamieszaniu związanym z problemami zdrowotnymi klub z Ursynowa
zdecydował się nie tylko rozegrać planowe spotkanie z SMS PZPS II Spała –
zakończone porażką 0:3 (23:25, 22:25,
26:28), ale także nadrobić przełożony
pojedynek z drużyną UKS Centrum Augustów, w którym zaprezentował się
znacznie lepiej niż dnia poprzedniego i
zwyciężył 3:1 (24:26, 25:18, 25:23,
25:20).
Dobry start gospodarzy, którzy rozpoczęli od prowadzenia 6:3, nie wróżył
tak dotkliwej porażki. Drużyny prezentowały podobny poziom – ładne zagrania przeplatały autowymi atakami i zepsutymi zagrywkami, jednak szczęście
nieco bardziej sprzyjało zawodnikom
trenera Sebastiana Pawlika, którzy bez
większych problemów doprowadzili do
remisu po 10. Potem nastąpił okres wyrównanej gry, po którym dość niespodziewanie odskoczyli na 3 oczka –
17:20. Choć miejscowi zdołali jeszcze
złapać kontakt (23:24), to po przerwie
na żądanie szkoleniowca Centrum

świetnym atakiem popisał się Dawid
Dulski, a to pozwoliło jego drużynie objąć prowadzenie 1:0.
Drugi set nie przyniósł znaczących
zmian w obrazie gry. Żadna z drużyn nie
prezentowała wybitnej siatkówki, jednak goście byli nieco bardziej dokładni
w rozgrywaniu swoich akcji. Radzili sobie lepiej także w grze blokiem, co znacząco wpływało na niższą skuteczność
Metra w ataku. W środkowej części seta siatkarzom Marcina Lubiejewskiego
udało się na chwilę objąć prowadzenie
(9:7), ale w pozostałych momentach to
goście kontrolowali wynik. Gdy w końcówce Kamil Graczyk posłał piłkę na
aut, zawodnicy ze Spały prowadzili już
21:17 i taka przewaga wystarczyła im,
by ze spokojem rozstrzygnąć na swoją
korzyść również te partię (22:25).
Dużo negatywnych emocji, niedokładnych akcji i sprzeczek wynikających z sędziowskich decyzji – tak w
skrócie można podsumować ostatni,
jak się okazało, set. Ciągle niezły poziom skuteczności w szeregach Spały
utrzymywał Dulski, który ostatecznie
został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem meczu. Takiego lidera zabrakło po stronie gospodarzy.
Jednym z nielicznych pozytywnych mo-

mentów tego spotkania była emocjonująca końcówka, kiedy to niespodziewanie Metro objęło prowadzenie po 3
punktowych blokach (23:22). W grze
na przewagi to jednak przyjezdni zachowali więcej zimnej krwi, dzięki czemu zwyciężyli w tym secie 28:26 i w całym spotkaniu 3:0.
Już na początku meczu z Augustowem siatkarze KS Metro zaprezentowali się znacznie lepiej niż dzień wcześniej. Duża w tym zasługa Mateusza
Cackowskiego, który – przynajmniej w
pierwszej połowie spotkania – wziął na
siebie ciężar gry i kończył większość piłek. Na całym dystansie seta wynik
oscylował wokół remisu, a drużyny co
jakiś czas wymieniały się prowadzeniem. Ostatecznie, po emocjonującym
finiszu i grze na przewagi, zakończył się
on budzącą wątpliwości decyzją sędziego, który nie dopatrzył się bloku po ataku miejscowych, co poskutkowało ich
przegraną 24:26.
Podrażnieni takim obrotem spraw gospodarze do drugiej partii przystąpili
bardzo zmobilizowani. Już na starcie –
po świetnej serii zagrywek Cackowskiego – objęli prowadzenie 6:2. Z kolei postawa rywali daleka była od ideału, a
dość częste pomyłki sprawiły, że ich stra-

ty wzrosły do siedmiu oczek – po nieczystym rozegraniu Kamila Danielczyka
było już 10:3. Zawodnicy KS Metro grali bardzo cierpliwie i nawet na chwilę nie
stracili koncentracji, dzięki czemu, mimo różnych zabiegów grającego trenera drużyny przeciwnej, Wojciecha Iwanowicza, zdołali utrzymać wysoką przewagę i spokojnie wygrywając tę partię
25:18 wyrównali stan rywalizacji.
Trzeci set początkowo układał się pod
dyktando miejscowych, w szeregach
których coraz częściej punktował Rafał Berwald. Gdy przyjmujący warszawskiej drużyny sprytnie zablokował piłkę
przechodzącą, na tablicy wyświetlał się
wynik 7:4. Przeciwnicy nadal popełniali sporo prostych błędów, przez co ich
straty ciągle rosły – po kolejnym niedokładnym przyjęciu różnica ta wynosiła już 6 oczek – 15:9. Później jednak do
głosu doszedł Iwanowicz, który kończył większość skierowanych do niego
piłek. Coraz większa skuteczność tego
zawodnika sprawiła, że z każdą minutą dystans punktowy zmniejszał się
(19:16, 21:19), aż w końcu przyjezdni
doprowadzili do remisu po 23. Później
jednak grający trener popełnił dwa niewymuszone błędy – najpierw zepsuł
zagrywkę, a po chwili przekroczył linię

ataku, przez co drużyna z Augustowa
musiała zejść z parkietu pokonana.
Ostatni set to już całkowita dominacja gospodarzy. Zaczęło się od prowadzenia 3:0, które – między innymi za
sprawą skutecznych zagrań Marcina
Kamińskiego – błyskawicznie urosło do
9 oczek. Przyjezdni mieli problem ze
skończeniem ataku, a gdy 2 punkty bezpośrednio z zagrywki dorzucił Cackowski, było już 11:2. Kiedy wydawało się,
że mecz w szybkim tempie zmierza do
końca, nagle przy stanie 19:11 siatkarze
KS Metro utknęli w jednym ustawieniu. Błędy własne sprawiły, że ich przewaga stopniała do zaledwie trzech
punktów – 19:16. Zdołali jednak uporządkować swoją grę i efektownym
dwublokiem Kamiński-Cackowski zatrzymali atak Iwanowicza, czym przypieczętowali zwycięstwo zarówno w tej
partii jak i całym meczu – 25:20. Tym
razem nagrodę MVP otrzymał środkowy Metra – Marcin Kamiński.
Wygrana z Augustowem sprawiła, że
ekipa z Ursynowa powiększyła swój dorobek o trzy kolejne oczka i z 13 punktami na koncie zajmuje obecnie trzecie
miejsce w ligowej tabeli.
D a r i a M i ko ł a j c z a k
F o t : A n n a K l e p a c z ko / L U M I K A
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
tel.: 504 017 418

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

36 m2 umeblowane, 2 pokoje,
Piaseczno, 601 213 555

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
! ŁOŚ k.Piaseczna, 280
m2/1100m2 działka, okazja, tylko
950 tys. zł, po remoncie, do
wejścia, 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

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777
MALOWANIE, 722 920 650

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

ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84;
601 751 247
SZKLARSKIE, 502 101 202
WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 3030 530

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

Działki:
! Borowina, działka budowlana
1800 m2, 601 720 840
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Chyliczki, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy
ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys. zł,
superpunkt , 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
Do wynajęcia:
! Centrum, restauracja 130 m2
do wynajęcia z wyposażeniem lub
bez, 601 720 840
! Mokotów 116 m2,
superlokalizacja, prestiżowy
apartament do wynajęcia, garaż,
ochrona, 601 720 840,
! Ursynów, 29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko
2600 zł/m-c, 601 720 840
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

ZAOPIEKUJĘ SIĘ dzieckiem,
młoda z doświadczeniem,
884 822 801

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
OKNA, naprawy, serwis,
787 793 700
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
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
HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75

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

Kronika Stróżów Prawa

Uwiódł, namówił na kredyt
i uciekł z pieniędzmi
Ursynowscy kryminalni zatrzymali dwóch podejrzanych
o oszustwo. 36-latek w porozumieniu ze swoim 51-kolegą
wpadł na pomysł wzbogacenia się cudzym kosztem. Młodszy mężczyzna był na tyle perfidny, że wykazał fałszywe zainteresowanie 49-letnią kobietą, którą uwiódł tylko po to,
żeby za jej pośrednictwem uzyskać kredyt w wysokości 43
000 złotych.
Jak ustalili policjanci, obaj
podejrzani – w poszukiwaniu
pomysłu na wzbogacenie się
cudzym kosztem – wpadli na
pomysł, aby do tego celu użyć
najbardziej pierwotnego narzędzia do manipulacji, czyli
ludzkich uczuć. Młodszy z podejrzanych miał znaleźć i
uwieść majętną kobietę, a później wyłudzić od niej pieniądze. Szybko się jednak przekonał, że taki zabieg wymaga
większych zdolności interpersonalnych. Wobec czego zmienił kierunek dziania i postanowił wypróbować swoje umiejętności na kimś, kto jego zdaniem oczekiwałby na ciekawą,
osobistą relację. 36-latek poznał kobietę podczas kwesty
dobroczynnej. Zbierała datki
dla potrzebujących.
Od początku dobrze im się
rozmawiało. Mężczyzna wyczuł, że to może być osoba, w
której warto rozniecić uczucia, a następnie ją wykorzystać. Wszedł więc w rolę troskliwego mężczyzny, zabiegającego o jej względy. Proces
budowania relacji przebiegał

w niezwykle zadowalającym
tempie. Pomagał jej w codziennych obowiązkach, robił
zakupy, woził do lekarzy, aż
zdobył jej zaufanie.
Kobieta utrzymywała się z
renty, której wysokość nie wystarczała na wszystko, o czym
wspominała swojemu adoratorowi. Jej sytuacja była impulsem do tego, aby sfinalizować plan. 36-latek w porozumieniu z 51-letnim wspólnikiem postanowili wykorzystać
kobietę do zaciągnięcia kredytu. Nie mogli jednak zrobić tego wprost. Dlatego postanowili to zrobić pod pozorem
obietnicy zatrudnienia pokrzywdzonej.
Mężczyzna występujący w
roli adoratora powiedział, że
jego kolega ma własną firmę i
zatrudni ją, żeby mogła poprawić swoją sytuację finansową.
Kobieta się ucieszyła i zgodziła na współpracę. Obaj mężczyźni przekonali ją, że do zatrudnienia niezbędne jest wypełnienie kilku koniecznych
dokumentów i złożenia przez
nią podpisów także w banku,
ponieważ należy otworzyć dodatkowe konta bankowe i przelać tam gotówkę z firmy. Wprowadzona w błąd pokrzywdzona nie wiedziała, że podpisuje
dokumenty kredytowe.
Po pozytywnej decyzji banku i otrzymaniu 43 000 zł na
konto, 51-latek pojechał do
bankomatu i wybrał pieniądze. Następnie poinformował
o tym swojego wspólnika, który od tamtego dnia nie spotkał się więcej z pokrzywdzoną. Po otrzymaniu dokumentów kredytowych do domu kobieta domyśliła się, że została
oszukana i zawiadomiła policjantów.
Kryminalni, którzy zajęli się
sprawą, ustalili kim byli podejrzani i dokonali ich zatrzymania. Jako pierwszy do policyjnego aresztu trafił 36-latek, po
kilku dniach jego los podzielił
starszy kolega. Obaj usłyszeli
zarzuty oszustwa i przyznali

się do przestępstwa. Prokurator zastosował wobec nich
środki zapobiegawcze w postaci policyjnych dozorów. Obu
mężczyznom grozi kara do 8
lat więzienia.

Pijana kobieta wjechała
w przydrożne barierki
Policjanci zatrzymani 33latkę podejrzaną o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Kobieta, mająca
ponad 2 promile alkoholu w
organizmie, jadąc ulicą Marynarską w kierunku ulicy
Rzymowskiego nagle straciła
panowanie nad pojazdem i
wjechała w bariery energochłonne. Mundurowych wezwali świadkowie zdarzenia,
którzy podczas udzielania pomocy kobiecie, wyczuli od niej
zapach alkoholu.
Kilka minut po godzinie
12:00 uczestnicy ruchu jadący
od ulicy Marynarską w kierunku ulicy Rzymowskiego na Mokotowie zauważyli jak samochód marki mazda w trakcie
zjeżdżania z wiaduktu nagle
uderzył w barierki i zatrzymał
się na nich. Kiedy świadkowie
zdarzenia ruszyli kobiecie z pomocą okazało się, że nic jej się
nie stało. Z ledwością siedziała
za kierownicą i czuć od niej było wyraźną woń alkoholu. Kilka
minut później na miejscu pojawili się policjanci ze stołecznej
drogówki. Badanie alkotestem
wykazało, że kierująca miała
znacznie ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Samochód został zabezpieczony i
przekazany osobie wskazanej
przez jego właścicielkę. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy.
Teraz 33-latka odpowie za
kierowanie pojazdu w stanie
nietrzeźwości, za co grozi jej
kara do 2 lat więzienia, oraz
za spowodowanie zagrożenia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, za co sąd może ją skazać na grzywnę w wysokości
5000 złotych.
POL

Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Jadwiga Maczek
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.

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

poza ciepłą odzieżą, kocami i
żywnością przekażemy też świąteczne upominki i opłatek z życzeniami.
Nawet przy stosunkowo łagodnych zimach to, co dla osób
mieszkających w normalnych
warunkach może być coroczną
uciążliwością, dla człowieka bezdomnego staje się poważnym
problemem. Chłód i wilgoć po-

wodują odnawianie się zadawnionych, nieleczonych schorzeń
i urazów; ciemne dni i długie noce potęgują poczucie przygnębienia, samotności, depresji. Pogłębiają się problemy uzależnień
i zaostrza się potrzeba szybkiego
„znieczulenia się”. W tym roku
dochodzą do tego nieoszacowane jeszcze konsekwencje psychiczne lęków i poczucia zagro-

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

Trochę ciepła dla bezdomnego
Zima zbliża się wielkimi
krokami, dlatego Straż
Miejska m.st. Warszawy
wspólnie z Caritas Polska
rozpoczynają akcję „Trochę ciepła dla bezdomnego”. Ostatnie ustalenia,
domykanie spraw organizacyjnych – wszystko po
to, by akcja przebiegała
sprawnie i by dało się pomóc jak największej liczbie osób potrzebujących
pomocy.
Zima, a zwłaszcza okres Bożego Narodzenia to najtrudniejszy
czas dla osób bezdomnych. Co
roku chcemy ofiarować im trochę ciepła w postaci gorącego
posiłku, okrycia przed chłodem
i życzliwego słowa. Ten ostatni
element pomocy jest, jak mówią
strażnicy biorący udział w akcji,
jest – wbrew pozorom – niezwykle ważny dla samotnych, bezdomnych osób. Czasem ciepłe
słowo znaczy dla nich nie mniej
niż ciepła zupa – dodają. Strażnicy miejscy we współpracy z
Caritas Polska dostarczać będą
osobom bezdomnym pożywne
posiłki, pieczywo, koce, skarpety i potrzebne podczas pandemii środki ochrony osobistej, a
w okresie przedświątecznym,

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

żenia, związane z panującą pandemią – zwraca uwagę Janusz
Sukiennik z Caritas Polska.
Jesienno-zimowa akcja realizowana jest od 2015 r. i polega
na dowożeniu gorącego posiłku, ciepłych koców, skarpet i śpiworów osobom bezdomnym,
przebywającym w okresie zimowym poza schroniskami i noclegowniami. Patrole Straży Miej-

skiej m.st. Warszawy docierają
do dobrze znanych im miejsc,
często trudno dostępnych, z gorącą zupą oraz innym zaopatrzeniem przygotowywanym przez
Caritas Polska. Ciepłe posiłki
przygotowuje kuchnia działająca przy Caritas Polska i kuchnia
Spółdzielni Socjalnej „Kto rano
wstaje” działająca przy schronisku Caritas Archidiecezji Warszawskiej.
W ubiegłym sezonie jesienno-zimowym (2019/2020) strażnicy miejscy oraz pracownicy Caritas Polska przekazali osobom
bezdomnym ponad trzy tysiące
litrów gorącej zupy, 200 koców,
rękawic i 600 par ciepłych, wełnianych skarpet.
Każdy, kto spotyka bezdomnego, może zapytać, czy potrzebuje on pomocy. Może podarować ciepłą odzież, być może coś
do jedzenia lub poprosić o pomoc strażników miejskich. Teraz, gdy wprowadzono dodatkowe obostrzenia, bezdomnym
jest jeszcze trudniej. Przecież to
ludzie tacy jak my. Wszyscy musimy sobie pomagać – mówi Sławomir Smyk z Referatu Prasowego Straży Miejskiej.
Referat Prasowy Straży
M i e j s k i e j m . s t . Wa r s z a w y

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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