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Opustoszałe miasto Warszawa

Ż

ycie gospodarcze powoli zamiera, życie społeczne w realu już zdechło. Cały świat
podporządkowuje się dziś koronawirusowi, który – bynajmniej nie jedwabnym, ale jakimś piekielnym
szlakiem przybył – między innymi
do Polski – z Chin, nie omijając miasta stołecznego Warszawa, a w tym
dzielnicy Ursynów. Od 1945 roku
drżeliśmy w obawie przed wybuchem wojny atomowej i nagle okazało się, że niemal tak samo groźna
jest swoista broń biologiczna, niezależnie od tego, czy uruchamia ją
człowiek, czy Matka Natura.
eszcze do niedawna w wielu
punktach naszej planety mogło się wydawać, że koronawirus to jakby wewnętrzny problem straszliwie przeludnionych i
nie dbających dostatecznie o higienę krajów Dalekiego Wschodu,
przede wszystkim Chin, Indii, Filipin, Indonezji, Tajlandii, a także
sąsiadujących z nimi – na pozór
sterylnych – Korei Południowej i
Japonii. O tym, że tak nie jest, przekonało nas najpierw błyskawiczne
rozpanoszenie nowej zarazy we
Włoszech, a gdy w nieprawdopodobnym tempie rozniosła się do innych krajów i objęła już wszystkie
kontynenty – strach jeszcze bardziej zajrzał wszystkim w oczy.
chwili, gdy piszę te słowa, liczba zakażeń w naszym kraju zbliża się do
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250 przy pięciu ofiarach śmiertelnych. W o wiele lepiej przygotowanych na pandemię Niemczech to
już 8600 zarażonych i 23 trupy.
W Chinach – odpowiednio: nieco
ponad 80 000 i 3200 ofiar. Wiele
wskazuje na to, że lektura wydanej
po raz pierwszy w 1947 wstrząsającej powieści „Dżuma” Alberta
Camusa może się okazać za chwilę miłym relaksem w porównaniu
z tym, co nas ewentualnie czeka
za parę tygodni lub miesięcy.
rzewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der
Leyen przyznała uczciwie,
że politycy nie docenili rozmiarów
zarazy i dlatego działania większości państw okazały się mocno
spóźnione i spóźniona ze swymi
pociągnięciami jest również Unia
Europejska, która dopiero teraz
próbuje zamknąć się przed cudzoziemcami.
he New York Times cytuje
prognozę eksperta medycznego z Uniwersytetu Nebraska, doktora Jamesa Lawlera, który przewiduje w tym roku w Stanach Zjednoczonych około pół miliona zgonów z powodu koronawirusa, zakładając jednak, że nieco więcej Amerykanów umrze z
powodu chorób serca i nowotworów. Tylko że epidemiolodzy z Centers for Disease Control and Prevention są bardziej pesymistyczni
od uczonego z Nebraski, oceniając
– tyle że przy najczarniejszym scenariuszu – przypuszczalną liczbę
zgonów z powodu Covid-19 na blisko 2 miliony!
iektórzy pocieszają się tym,
że koronawirus wykończy
głównie mało nań odpornych staruchów, o czym może
świadczyć to, że w skali ostatniego
miesiąca przeciętny wiek Włocha
uśmiercanego tą zarazą wynosił
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siadywać w domu, unikając kontaktów – spotkał się w całej Warszawie z pozytywnym odzewem i
nawet najludniejsze zazwyczaj
ulice miasta opustoszały. Trudno
tylko powstrzymać tych, którzy
mają teraz nadmiar czasu i wyruszają w plener, próbując pograć
w piłkę na orlikach, a na Ursynowie – pospacerować w Lesie Kabackim lub na Kopie Cwila. Ursynowskie kościoły dostosowały
się natomiast do obecnego regulaminu, nie dopuszczając do zgromadzeń liczących więcej niż 50
osób, jakkolwiek jeszcze parę dni
temu niektórzy hierarchowie nie
wyobrażali sobie nawet takich
ograniczeń, mając za nic uczestniczenie we mszach online.
ądre słowa skierował za
to do wiernych proboszcz
ursynowskiej parafii
Wniebowstąpienia Pańskiego, ks.
Dariusz Gas: „Drodzy Bracie i Siostry, nasi kochanie Parafianie!
Przeżywamy w całym kraju stan
epidemii. Nasze pokolenia nigdy
nie spotkały się z takim doświadczeniem. Chciałem Wam wszystkim /.../ podziękować za bardzo
chrześcijańską postawę podczas
ostatniej niedzieli, że zrozumieliście
powagę sytuacji i skorzystaliście z
dyspensy Biskupa zwalniającej z
obowiązku uczestniczenia we Mszy
św. w Kościele.”
siądz Gas jest, jak widać o
wiele mądrzejszy i skromniejszy od innego kapłana,
udzielającego się akurat na co
dzień w Włoszech ks. Tomasza Jachemczyka, który uważa, że duchownego trzeba koniecznie całować w rękę. Dziś może to oznaczać
pocałunek śmierci...
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

RYS. PETRO/AUGUST

81 lat. Podobnie się dzieje w Japonii, gdzie we wtorek zanotowano
już w sumie ponad 1500 zakażeń
i 32 zgony, wyłącznie osób w zaawansowanym wieku. Inna sprawa, że połowa przypadków zarażenia dotyczy w tym wypadku pasażerów zakotwiczonego w rejonie Tokio statku wycieczkowego
Diamond Princess.
ożna oczywiście dokonywać porównań z innymi
epidemiami i pandemiami. Gdy z końcem pierwszej wojny
światowej wybuchła epidemia grypy zwanej hiszpanką, liczbę spowodowanych przez nią zgonów sza-
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cowano nawet na 50 mln. Od początku pandemii AIDS zarażonych
zostało 75 mln osób na całym świecie (głównie w Afryce), z czego
zmarły około 33 miliony. Zapomina się jednak, że najstarszą chorobą, która już w starożytności zyskała charakter pandemiczny, jest
trąd, powodujący odrażające zmiany na skórze, owrzodzenia, zanik
czucia, deformację rysów twarzy.
Apogeum trądu nastąpiło w okresie
wojen krzyżowych, a przymusowe
separowanie trędowatych od zdrowej części lokalnych społeczności
urosło do rangi symbolu. Stąd przymiotnika „trędowaty” używa się

przenośnie jako określenia kogoś
niedopuszczanego do ekskluzywnej sfery społecznej. W 1873 Norweg Armauer Hansen wynalazł
szczepionkę zwalczającą bakterie
trądu (Mycobacterium leprae), ale
nawet teraz notuje się w obszarach
biedy do 200 tys. przypadków trądu rocznie, przeważnie są to chorzy
z terenu Afryki, Indii, Indonezji,
Brazylii.
już tak zupełnie pro domo
sua powiem, że rządowy
apel, by w obecnym trudnym okresie, gdy muszą być zamknięte teatry, kina i obiekty
sportowe, każdy starał się prze-
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Funkcjonowanie urzędu dzielnicy
Ursynów ograniczone do minimum

Zawieś bilet
komunikacji miejskiej!
W związku z ogłoszeniem w Polsce
stanu zagrożenia epidemicznego w
urzędzie dzielnicy Ursynów wprowadzone zostały nowe zasady organizacji pracy:
– Zakaz przemieszczania się interesantów po terenie urzędu, z wyłączeniem sali
obsługi mieszkańców na parterze oraz dojścia do Urzędu Stanu Cywilnego i referatu
paszportowego.
– W urzędzie mogą przebywać jedynie
mieszkańcy, których charakter sprawy (wynikający z odrębnych przepisów) wymaga
osobistej obecności. Mieszkańcy będą umawiani po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej udursynow-rez.um.warszawa.pl:
- akty urodzeń i zgonów
- odbiór dowodów osobistych
- rejestracja pojazdów fabrycznie nowych
- śluby
– W celu załatwienia wyżej wymienionych spraw zostaje wyznaczone wejście od
strony al. KEN.
– Dla pozostałych typów spraw urząd będzie przyjmował dokumenty w miejscu podawczym – wejście od strony ul. Gandhi.
– Wejście od strony parkingu zostaje zamknięte.
– W sali obsługi mieszkańców nie może
przebywać jednocześnie więcej interesantów niż pracowników wyznaczonych do ich
obsługi. Oznacza to, że w przypadku większej liczby interesantów, będą oni proszeni

o pozostanie poza siedzibą urzędu (w kolejce należy zachować odstęp przynajmniej
1,5 metra od siebie).
– Prosimy mieszkańców o odłożenie wizyt
w urzędzie do sytuacji wyjątkowych i niecierpiących zwłoki.
Powyższe zasady obowiązują do odwołania!
Jednocześnie informujemy, iż decyzją Wojewody Mazowieckiego w referacie paszportowym (tel. 22 855 12 40) dokument
paszportowy można odebrać od poniedziałku do piątku, w godz. od 10.00 do 14.00, po
uprzednim umówieniu wizyty drogą telefoniczną. Zostaje wyłączona możliwość składania wniosków o wydanie paszportu.
Władze Dzielnicy Ursynów przypominają, że wiele urzędowych spraw można załatwić telefonicznie lub przez Internet.
Zadzwoń, napisz maila, sprawdź
w Internecie
Na portalu warszawa19115.pl i miejskich
instytucji mieszkańcy mogą znaleźć karty
informacyjne z opisem poszczególnych
spraw. Dostępne w sieci druki, formularze
i wnioski wystarczy wydrukować i wypełnić, a następnie wysłać do urzędu, bez konieczności osobistej wizyty w placówce.
Jeśli chcesz zapytać o szczegóły sprawy, w
pierwszej kolejności zadzwoń lub wyślij
maila do urzędu zamiast przychodzić osobiście.
Jak założyć konto internetowe do załatwiania spraw urzędowych?

Na stronie epuap.gov.pl można założyć
konto do załatwiania spraw urzędowych
przez Internet.
Wnioski o udzielenie pomocy finansowej
z zakresu świadczeń rodzinnych, m.in.:
świadczenie wychowawcze (500+), świadczenie „Dobry start” (300+), zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, fundusz alimentacyjny można składać za pośrednictwem portalu empatia.
Ważne, jeśli na etapie składania wniosku
wybierzemy elektroniczny sposób komunikacji, to cała procedura (np. decyzje, wezwania) zostanie przeprowadzona w ten sposób,
bez konieczności osobistych wizyt w urzędzie
czy odbioru pism na poczcie. Do złożenia
wniosku wystarczy profil zaufany – informacje, w jaki sposób go założyć znajdują się na
stronie gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.
Warszawa 19115 – miasto czynne
całą dobę
Do dyspozycji mieszkańców jest również
całodobowe Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115, gdzie można m.in. zgłosić awarię lub interwencję służb miejskich. Usługi i
informacje są dostępne na portalu warszawa19115.pl, za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej oraz pod numerem telefonu
19115 czynnym całą dobę. Każde zgłoszenie
otrzymuje numer, dzięki któremu można
sprawdzić, na jakim etapie znajduje się sprawa.
Władze Dzielnicy Ursynów proszą o śledzenie na bieżąco strony internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów – www.ursynow.pl.

Place zabaw, boiska i siłownie zamknięte
Burmistrz dzielnicy Ursynów Robert Kempa podjął
decyzję o zamknięciu w
trybie natychmiastowym
placów zabaw, boisk oraz
siłowni plenerowych będących w administrowaniu
dzielnicy. Decyzja obowiązuje do odwołania.
– W związku z wieloma zgłoszeniami od mieszkańców i informacjami o korzystaniu z tych
obiektów w grupach, w celu
przeciwdziałania tworzeniu się
warunków sprzyjających rozprzestrzenianiu się koronawirusa, podjąłem decyzję o zamknięciu do odwołania placów zabaw,
boisk i siłowni plenerowych –
mówi burmistrz Robert Kempa.
Burmistrz zwrócił się także z
apelem o podjęcie podobnych
kroków w stosunku do obiektów, które są w administrowaniu innych podmiotów na terenie dzielnicy Ursynów. Zamknięty zostaje także skatepark,
pumptrack i miasteczko ruchu
drogowego.
– Zdaję sobie sprawę, że fizyczne uniemożliwienie korzystania ze wszystkich obiektów
jest niemożliwe. Niemniej jednak decyzja ta daje podstawę do
podjęcia działań przez straż miejską i policję – dodaje Robert
Kempa.

Warszawianki i warszawiacy wysłuchali apelu o pozostanie w domach i tym samym ograniczenie możliwości rozpowszechniania się wirusa SARS-CoV-2. Mieszkańcy, którzy w tym czasie nie będą korzystać z komunikacji publicznej, mogą złożyć wniosek o zawieszenie
biletu długookresowego.
Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza nadzwyczajne rozwiązanie. Pasażerowie, którzy zrezygnowali teraz z podróży komunikacją publiczną, mogą drogą elektroniczną zwrócić się z wnioskiem o zawieszenie biletu długookresowego w czasie zagrożenia
epidemicznego.
Jak to zrobić?
Przygotowano specjalną stronę internetową, gdzie szybko i
sprawnie można złożyć wniosek. Strona dostępna jest pod adresem
http://zawieswkm.wtp.waw.pl.
Wystarczy podać numer karty, na której zakodowany jest bilet;
można też pobrać potwierdzenie złożenia wniosku.
Zawiesić można bilety 30- i 90-dniowe, ważne w dowolnej strefie biletowej, także Bilety Metropolitalne. Pasażer nie otrzyma
zwrotu pieniędzy, będzie mógł natomiast przekodować niewykorzystany czas ważności biletu na inny termin, po zgłoszeniu się do
Punktu Obsługi Pasażerów, w dowolnie wybranym przez siebie
terminie. Przekodowywany okres ważności będzie się liczył od
dnia złożenia wniosku przez Internet.
Pasażerowie, którzy chcą otrzymać zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ważności biletów powinni zgłosić się bezpośrednio
do POP – w czasie trwania biletu. Zwrot wymaga zmiany zapisu na
Warszawskiej Karcie Miejskiej co można zrobić tylko w Punktach
Obsługi Pasażerów. Jednocześnie warto przypomnieć, że do odwołania 12 z 22 POP jest nieczynnych. W części pracujących punktów
zmienione zostały również godziny otwarcia.
„Stop”
Pasażerowie pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego, od nocy z 16 na 17 marca, nie muszą już używać przycisków stop.
Czasowo charakter wszystkich przystanków „na żądanie” został
zmieniony na stały. Tym samym wszystkie autobusy i tramwaje
dzienne i nocne będą się zatrzymywały na każdym przystanku
obowiązującym na danej linii.
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Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
dla dziecka na czas opieki

Walka z wirusem
COVID-19...

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-1
19
żłobka – klubu dziecięcego -–– przedszkola – szkoły?
– Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
– na czas opieki opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
– są objęci ubezpieczeniem chorobowym.
Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?
– Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14
dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na
opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.
Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla
rodziców?
– Dzieci poniżej 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie
dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.
Przykład:
Mama wystąpiła o zasiłek opiekuńczy od 16 marca 2020 r. w
związku z zamknięciem szkoły. Jej córka urodziła się 22 marca
2012 r. Zasiłek opiekuńczy przysługuje jej od 16 do 21 marca
2020 r.
Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
– Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór
oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS
www.zus.pl
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.
Jak wypełnić w oświadczeniu okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ?
– Możesz podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć
z tego okresu dni, w których nie byłeś zobowiązany pracować, np.
sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę.
Kogo powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?
– Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.
Kiedy powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?
– W dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata.
Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?
– Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.
Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od
liczby dzieci wymagających opieki.
Kto finansuje zasiłek?
– Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany),
wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.
Infolinia ZUS – jaki numer?
– Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii
ZUS.
Numer: 22 560 16 00.
Wydzielimy dwie dedykowane linie:
! „ulgi i umorzenia dla płatników składek: gdzie będą mogli
uzyskać informacje m. in. dotyczące ulg w spłacie należności,
umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,
! „koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla
opiekunów oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w
tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.
Wzór oświadczenia o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku
epidemią koronawirusa do pobrania na stronie internetowej ZUS.
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Start programu czipowania zwierząt
Rusza bezpłatne czipowanie warszawskich psów i
kotów. Jak co roku stolica
dofinansowuje też sterylizację oraz kastrację czworonogów. Mieszkańcy mogą zapisać pupila na zabieg do wybranych placówek weterynaryjnych.
Miejska akcja zapobiega
bezdomności zwierząt.
Każdy warszawiak, który zaczipuje pupila, ma większą pewność, że jego kot bądź pies wróci do domu. Z kolei zabieg sterylizacji i kastracji jest bardziej bezpieczny dla zwierząt, niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych, które mają
niepożądane działania uboczne.

zwierzęcia i jego właściciela są
wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL do 5 dni od dnia wszczepienia mikroprocesora.
Czip ma wielkość ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu i
nie powoduje reakcji alergicznych. Wprowadzany jest podskórnie i może działać nawet kilkadziesiąt lat. W przypadku odnalezienia zgubionego psa lub
kota funkcjonariusze Eko Patrolu Straży Miejskiej mogą za pomocą specjalnego czytnika poznać indywidualny numer czipa i w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu. W urządzenia wyposażone jest Schronisko dla Bez-

potwierdzonym szczepieniem
przeciwko wściekliźnie). Domowy pupil musi mieć ukończone
sześć miesięcy życia. Podczas zabiegu, suki i kotki nie powinny
być w trakcie cieczki bądź rui, a
od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej dwa
tygodnie. Szczegóły i wskazówki dla właścicieli dostępne są tutaj. Lista z adresami klinik weterynaryjnych współpracujących
z miastem dostępna tutaj.
W latach 2012-2019 sterylizacji i kastracji w ramach akcji prowadzonej przez Warszawę poddano 13 410 psów i kotów.
Warszawa w ramach programu opieki nad zwierzętami.
Oprócz bezpłatnych zabiegów

Dom Sztuki wyjaśnia...

Właściciele psów i kotów
mieszkający w Warszawie mogą skorzystać z miejskiego programu bezpłatnego zaczipowania zwierzęcia, w jednym z wybranych zakładów leczniczych
(bez względu na dzielnicę zamieszkania). Lista klinik dostępna jest tutaj. Akcja trwa do 31
grudnia 2020 r. (lub do wyczerpania środków finansowych).
Wystarczy wypełnić wiosek w
placówce weterynaryjnej, pokazać dowód tożsamości oraz książeczkę zdrowia lub paszport psa
bądź kota. Warunkiem jest ukończenie przez zwierzę 12 tygodnia życia, a dodatkowo w przypadku psów, aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Po
zaczipowaniu dane dotyczące

domnych Zwierząt oraz większość lecznic weterynaryjnych.
W latach 2007-2019 elektronicznemu znakowaniu w ramach akcji prowadzonej przez
Warszawę poddano 100 839
psów i kotów.
Mieszkańcy mogą przyprowadzić psa lub kota na zabieg sterylizacji i kastracji – Warszawa pokrywa koszt wizyty kwalifikującej, narkozy, zabiegu sterylizacji bądź kastracji, pooperacyjnej
opieki oraz wizyty kontrolnej i
zdjęcia szwów. Podczas pierwszej wizyty właściciel czworonoga okazuje dowód tożsamości,
Kartę Warszawiaka z ważnym
e-hologramem, książeczkę zdrowia zwierzęcia z numerem czipa
(w przypadku psów również z

w wybranych lecznicach, miasto zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom,
które uległy wypadkom drogowym. Dodatkowo stolica finansuje działania Eko patrolu Straży Miejskiej. Z kolei Schronisko
Na Paluchu wraz z filą, Ochotą
na Kota, prowadzi edukacyjne
warsztaty podczas których dzieci i dorośli uczą się, jak opiekować się domowymi pupilami
oraz z czym się wiąże adopcja.
Część środków finansowych
miasto przekazuje organizacjom
działającym na rzecz zwierząt.
Tak samo, jak w ubiegłym roku,
poszczególne dzielnice otrzymają karmę dla kotów wolno żyjących, które pomagają w likwiRK
dacji gryzoni.

W poniedziałek 16 marca na portalu
„Halo Ursynów” ukazała się informacja,
że instruktorka Domu Sztuki zachorowała na koronawirusa. Po interwencji
dyrektora Domu Sztuki Andrzeja Bukowieckiego, który oczywiście życzył i
nadal życzy chorej jak najszybszego powrotu do zdrowia, portal sprostował tę
informację: chora jest instruktorką
Szkoły Tańca „Salsa Libre”, która jedynie wynajmuje w Domu Sztuki SMB „Jary” salę na niektóre swoje zajęcia.
W tej samej informacji, zamieszczonej na „Halo Ursynów”, dyrektor Bukowiecki, który w międzyczasie niezwłocznie skontaktował się z osobą
administrującą zajęciami szkoły „Salsa Libre”
(szkoła monitoruje sytuację, jest w kontakcie z
kursantami i Sanepidem), uspokoił czytelników
portalu – a niniejszym uspokaja czytelników „Passy” – że chora, przebywająca na zlecenie lekarzy
w izolacji domowej, czuje się dobrze (z ostatniej

chwili: dobre samopoczucie się utrzymuje), a co
więcej, że w czasie uznanym przez Sanepid za
krytyczny, nie przebywała w Domu Sztuki. Pracownicy Domu Sztuki nie mieli z nią bezpośredniego kontaktu i wszyscy, na chwilę obecną, czują się dobrze.
Decyzją Zarządu SMB „Jary” działalność placówki została do końca marca (z możliwością
przedłużenia) zawieszona. Nie odbywają się żadne imprezy i warsztaty artystyczne, nie funkcjonują: Wypożyczalnia filmów na płytach DVD i
Blu-ray, firma „Kalejdoskop” organizująca urodziny dziecięce, Studio Wizażu. Część pracowników Domu Sztuki została wysłana na ZALEGŁE
urlopy, a pozostali pełnią w nim dyżury.
Kontakt z Domem Sztuki jest możliwy WYŁĄCZNIE drogą telefoniczną lub mailową. Szczegóły znajdują się na stronach: www.smbjary.waw.pl i www.domsztuki.art.pl w zakładce
„Aktualności”.
I n f o r m a c j ę s p o r z ą d z o n o 18 m a r c a 2 0 2 0 r.

W zdrowym ciele zdrowy duch!
Jezioro Czerniakowskie już od dawna
przyciąga amatorów lodowatych kąpieli
tzw. „morsów”. Morsowanie to nie tylko
ekstremalne hobby, ale też sposób na
spędzanie czasu w gronie osób podzielających to niecodzienne zajęcie.
Widok osób zanurzających się w przeręblach
wyrąbanych na Jeziorze Czerniakowskim stał
się dla odwiedzających to miejsce czymś zwyczajnym, chociaż oglądanie kogoś zanurzonego w lodowatej wodzie lub pływających wywołuje u wi-

dzów gęsią skórę. Samo włożenie ręki do wody
wcale nie jest przyjemne, a co dopiero tkwienie
w niej przez kilka lub kilkanaście minut. Ostatnia zima była wprawdzie bez śniegu i lodu, mimo to woda wciąż pozostaje zimna. Świadczą o
tym zaróżowione ciała po wyjściu z niej. To wcale nie zniechęca morsów… Ciekawe, czy odporność na zimno przełoży się u nich na odporność
na wirusy.
Brrr!!!
Mirosław Miroński

Rekrutacja do szkół i przedszkoli
– trwa nabór wniosków
Przypominamy, że mimo
zawieszenia zajęć w miejskich przedszkolach i
szkołach, trwa nabór
wniosków do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych
oraz klas pierwszych w
szkołach podstawowych.
Termin składania wniosków to 20 marca br.
W związku ze zgłaszanymi
przez rodziców lub opiekunów
prawnych dzieci trudnościami w
uzyskaniu zaświadczeń potwierdzających, że obydwoje z nich:
- pracują;
- wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- uczą się w trybie dziennym;
- prowadzą gospodarstwo
rolne;

- lub działalność gospodarczą,
na etapie składania wniosków
dopuszczono możliwość złożenia oświadczenia w tej sprawie.
W treści oświadczenia rodzice
lub opiekunowie prawni dzieci
muszą jednocześnie zobowiązać
się do złożenia, do 31 marca
2020 r., zaświadczeń potwierdzających spełnianie kryterium.
W przypadku niedostarczenia
zaświadczeń wniosek o przyjęcie
do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej
szkoły podstawowej, zostanie
anulowany.
Zgodnie z harmonogramem
etap składania wniosków trwa
do 20 marca br. Do 31 marca br.
można składać zaświadczenia o
zatrudnieniu. Dokumenty nale-

ży złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru. Punkty
przyjmowania wniosków w tych
placówkach są czynne, mimo zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Wnioski oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również wysłać
pocztą. W takiej sytuacji, należy
powiadomić przedszkole lub
szkołę pierwszego wyboru, np.
drogą mailową, o wysyłce dokumentów.
Szczegółowe informacje o rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas
pierwszych w szkołach podstawowych: edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja.

7

Jak razem wygasić koronawirusa?
Epidemia COVID-19 , zwanego potocznie koronawirusem spowodowała olbrzymie zmiany w codziennym funkcjonowaniu ludzi. Radzimy jak
skutecznie przeciwstawić
się wirusowi.
Wirus najgroźniejszy jest dla
osób po 50 roku życia oraz przewlekle chorych. By jednak wygasić pandemię trzeba współpracy
wszystkich jednostek w społeczeństwie. Najbliższe tygodnie
będa kluczowe dla rozprzestrzeniania się wirusa. Przypomnijmy, wirus SARS-CoV-2 szerzy
się szybko, a w dodatku źródłem
ponad 10 proc. zakażeń wirusem SARS-CoV-2 są osoby, które
mają wirusa, ale nie mają objawów infekcji – potwierdza to najnowsze badanie, które publikuje pismo „Emerging Infectious
Diseases”.
Jak tłumaczą naukowcy, szerzenie się epidemii zależy od
dwóch czynników: od tego, jak
wiele ludzi zarazi każda osoba z
infekcją (reproduction number),
a po drugie - ile czasu zajmuje
przeniesienie się wirusa na kolejną osobę (serial interval). Czas
pomiędzy wystąpieniem objawów u osoby zakażonej SARSCoV-2 - a osoby, która zaraziła się
od niej (serial interval) wynosił
średnio cztery dni. Tak krótki
okres oznacza, zdaniem naukowców, że epidemia COVID19 będzie szerzyć się szybko i
może być trudna do powstrzymania.

które w przypadku czarnego sceneriusza będą chorować w Wielkiej Brytanii. Jak bedzie w Polsce? Tego nie wiadomo. Minister zdrowia Łukasz Szumowski
zakłada, że w ciągu dwóch najbliższych tygodni wzrośnie gwałtownie liczba zachorowań w Polsce do nawet 20 tys osób. To właśnie będzie okres próby, by nie
dopuścić do dalszego
rozszerzenia pandemii. Najważniejsze są

bioasekuracja, mycie
rąk oraz nawilżanie organizmu.
- Wiele osób zastanawia
się, dlaczego dystansować się
społecznie, jeżeli większość z nas
i tak będzie mieć styczność z wirusem prędzej czy później.
Przede wszystkim dlatego, że
wtedy mniej osób umrze. Szpitale nie są w stanie wyleczyć w
Odpowiedzialność
krótkim czasie wszystkich paspołeczna
cjentów, a ponieważ chorych bęOpublikowany przez dzienni- dzie przybywać teraz lawinowo,
karzy brytyjskich tajny raport za chwilę może zabraknąć dla
mówi nawet o osiem mln osób, nich miejsc w szpitalach. Jeżeli

zaś wprowadzone zostaną zasady dystansowania społecznego,
to nie obciąży w tak dużym stopniu służby zdrowia, bo chorzy
będą stopniowo pojawiać się w
szpitalu w mniejszej ilości - tłumaczy dla Nauki w Polsce PAP
wirusolog dr Rafał

Mostowy Odwołajmy wszystkie niezbędne
podróże służbowe i spotkania;
zastanówmy się, które z nich możemy przeprowadzić za pomocą
rozmowy przez Skype; rozważmy pracę z domu, jeżeli mamy
taką możliwość albo zapytajmy
przełożonych, czy ją dopuszczą;
jeżeli musimy jechać do pracy,
to jedźmy samochodem lub ro-

werem a nie autobusem. Co bardzo istotne, nie podawajmy ręki
i nie obrażajmy się, jak ktoś jej
nam nie poda. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca też częste
mycie rąk i należy to robić dokładnie przez około 20 sekund radzi ekspert.

Spaceruj, ale z dala
od ludzi
Gdy już zostaniemy w domu
pomyślmy jak zaplanować zakupy by nie chodzić kilka razy
w tygodniu do sklepu. Pamiętajmy o zastosowaniu odpowiedniej odległości - minumum 1,5
metra od innej osoby. Zalecane

są też spacery z dala od skupisk
ludzkich - może to być pobliski
las lub park. Pamiętajmy wtedy
jednak o bioasekuracji i częstym
myciu rąk. Co ważne wszyscy
fachowcy są zgodni, że zwierzeta towarzyszące nie roznoszą koronawirusa. Spacer z psem może więc tylko wzmocnić naszą
odporność.
Bardzo waże by nie
zachorować jest
odpowiednie
nawodnie-

nie. Dzięki temu nasze śluzówki nie
będą wyschnięte i nie
utracą odporności na wirusy. Ponieważ wilgotność bezwzględna jest silnie zależna od
temperatury otoczenia, za każdym razem gdy otwieramy
okna w czasie zimy tracimy 1-2
litry wody z przeciętnego pomieszczenia. To powoduje, że
szybciej wysychają nam śluzówki, które tracą ciągłość, szczelność i nie chronią nas już dobrze przed wnikaniem wirusów.
W pomieszczeniu muszą wypa-

rować co najmniej 3-4 litry wody dziennie, by uzyskać wilgotność powietrza sięgającą ok. 50
proc., tj. taką, przy której
ochronna warstwa glikanów w
śluzówce zachowuje płynną postać i chroni nas przed wirusami i bakteriami.

Pomóż starszym
osobom
Pandemia koronawirusa to
okres gdy starsze osoby powinny
bezwzględnie zostać w domu.
W wielu polskich miejscowościach samorzutnie pojawiły się
ogłoszenia sąsiadów, którzy oferują pomoc w codziennych sprawunkach. Kto i jak może pomóc?
Najlepiej by wolontariusze byli
przed 40 rż. i w pełni zdrowi.
Można skorzystać z koordynacji przez organizację pozarządową jak np. WOŚP, lub samemu umieścić ogłoszenie na grupie sąsiedzkiej na Facebooku lub
w swoim bloku. Pamiętajmy by
pomoc była skuteczna należy zakupy robić zgodnie z zasadami
bioasekuracji i myć dłonie!
Ważne też by w przypadku
objawów takich jak: suchy, duszący kaszel, gorączka i bóle stawów nie podejmować leczenia
na własną rękę, tylko zadzwonić po karetkę i oczekiwać na jej
przybycie. Tylko bowiem dyscyplina, podobnie jak w przypadku bioasekuracji, może doprowadzić do wygaszenia pandemii i szpitale będą w stanie przyjmować chorych. W przeciwnym
wypadku pojawianie się ognisk
epidemii COVID-19 może być
trudne do powstrzymania, a ich
wygaszenie będzie wymagało
podjęcia ekstremalnych środków
zapobiegawczych.
Piotr Celej
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Koronawirus – ważne
informacje o pracy urzędu
Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zapewnić ciągłość
działania miejskiego systemu usług i administracji, zmieniamy sposób
funkcjonowania miasta
i podległych mu instytucji. Jednocześnie chcemy
zagwarantować wszystkim mieszkańcom opiekę
oraz dostęp do rzetelnych
informacji.
– Za sytuację epidemiczną w
kraju odpowiada rząd, z którym
współpracujemy. Warszawa jest
gotowa na tę trudną sytuację.
Przez cały czas pracujemy i dbamy o to żeby wszystkie funkcje
miasta były zapewnione. Dziękuję również warszawiakom za
to, że stosują się do apeli o pozoZ dnia na dzień pojawia się coraz więcej informacji o osobach dotkniętych
stawanie w domu i zachowują
koronawirusem.
się racjonalnie – mówi Rafał
W mokotowskiej Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Wałbrzyskiej stwierdzono zarażenie nauczyciela. Trzaskowski, Prezydent m.st.
Jeszcze więcej obaw wywołała informacja o możliwości zarażenia przez pacjenta w bazie ratowników Warszawy.
medycznych przy ul. Jastrzębowskiego na Stokłosach. Jedna z załóg miała mieć kontakt z chorym,
Jak pracujemy w najbliższym
więc niemal cały poniedziałek 16 marca czekano na wyniki badań chorego, ale okazało się, że nie ma
P e t r o czasie
koronawirusa i ratownicy mogli spokojnie wznowić pracę.
Wprowadziliśmy pracę zdalną
i zrezygnowaliśmy ze spotkań zamiast nich organizujemy telekonferencje i wideokonferencje.
Czasowo zawieszamy realizację
części nieobligatoryjnych zadań
i przekierowaliśmy pracowników do zadań priorytetowych.

Strach ma wielkie oczy...

Działać będą Ośrodki Pomocy Gen. Andersa 5, Mokotowie Społecznej w dzielnicach, Domy Falęcka 10.
Pomocy Społecznej, Warszawski Ośrodek Interwencji KryzysoBrak możliwości płatności
wej, placówki opiekuńczo-wy- w kasach
chowawcze w pieczy zastępczej.
W najbliższych dniach nie będzie możliwości płatności w kaW jakich sprawach będą tylko sach urzędów. Szczegółowe inprzyjmowane pisma i wnioski? formacje o funkcjonowaniu
W ograniczonym zakresie, co urzędów będą dostępne na strooznacza, że będzie można tylko nach dzielnic.
złożyć pisma/wnioski, w następujących sprawach:
Zawieszone zajęcia w placów- decyzje administracyjne i kach oświatowych
czynności z zakresu prawa buZgodnie z decyzją Ministerdowlanego oraz ustawy o pla- stwa Edukacji Narodowej od
nowaniu i zagospodarowaniu poniedziałku, 16.03.br. do środy
przestrzennym;
25.03.br., zawieszamy zajęcia
- wnioski o wydanie zezwole- w stołecznych szkołach, przednia na realizację inwestycji dro- szkolach i placówkach oświatogowej na podstawie specustawy wych. Ograniczenie dotyczy zadrogowej;
równo placówek publicznych,
- czynności i decyzje wynika- jak i niepublicznych. Nauczyciejące z prawa geodezyjnego;
le będą wysyłali uczniom mate-

Załatw sprawę w urzędzie bez
wychodzenia z domu
Apelujemy do mieszkańców,
żeby nie przychodzili do urzędów bez pilnej potrzeby. Jeżeli
sprawa nie jest terminowa – prosimy o załatwienie jej później.
Jeśli sprawa jest pilna i wymaga
wizyty w urzędzie – umów się
na konkretny dzień i godzinę za
pośrednictwem miejskiego systemu rezerwacje.um.warszawa.pl.
Wprowadzamy również możliwość uzyskania informacji i załatwienia sprawy przez telefon.
Przypominamy, że wiele spraw
urzędowych można załatwić
elektronicznie, za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego
(epuap.gov.pl). Dokumenty
elektroniczne podpisane profi– Sprawy księgowe dot. dzier- lem zaufanym mają moc dokużaw i zajęcia pasa drogowego
mentu urzędowego. Można
tel. (22) 44 36 486 lub
więc tą drogą składać oficjalne
(22) 44 36 488, moko- pisma i wnioski do urzędu.
- czynności związane z podziatow.wbk@um.warszawa.pl
Część spraw można załatwić łami nieruchomości;
– Sprawy księgowe dot. zwykłym emailem.
- sprawy z zakresu podatków
odpadów komunalnych
lokalnych (w tym podatek od
Jakie sprawy załatwimy nieruchomości);
tel. (22) 44 36 545 lub
(22) 44 36 547, moko- w urzędzie?
- sprawy z zakresu ustawy o
tow.wbk@um.warszawa.pl
Uwaga! W urzędach dzielnic lasach pozostające w kompeten– Sprawy księgowe dot. i w biurach zostały wprowadzo- cjach starosty;
zezwoleń na sprzedaż napojów ne specjalne zabezpieczenia.
- rejestracja osób bezrobotnych.
alkoholowych
Załatwiane są następujące
tel. (22) 44 36 474 lub
sprawy:
Jakich spraw nie załatwimy
(22) 44 36 472,
- akty urodzeń i zgonów;
w urzędzie?
mokotow.wbk@um.warszawa.pl
- sprawy związane z bieżącyDo odwołania nie będą pro– Zasoby lokalowe
mi pogrzebami– w Zarządzie cedowane następujące sprawy:
tel. (22) 44 36 270,
Cmentarzy Komunalnych reje- zezwolenia na sprzedaż alkomokotow.wzl@um.warszawa.pl stracja odbywa się poprzez in- holu;
– Dodatki mieszkaniowe ternetowy system rezerwacji
- bezpłatne porady prawne;
i energetyczne
cmentarzekomunal- przyjmowanie wniosków o
tel. (22) 44 36 282 lub
ne.com.pl/zgłoszenia;
najem lokali komunalnych.
(22) 44 36 295,
- śluby odbywają się zgodnie z
mokotow.wzl@um.warszawa.pl zaplanowanym kalendarzem,
Zamknięte USC w sześciu
– Sprawy społeczne
również w salach przy siedzi- dzielnicach
tel. (22) 443 67 40, bach Urzędów Stanu CywilneZe względu na warunki lokamokotow.wsz@um.warszawa.pl go, które obecnie są zamknięte. lowe (niemożność przeorgani– Świadczenia rodzinne, Apelujemy przy tym o maksy- zowania pracy) od poniedziałwychowawcze i alimentacyjne malne ograniczenie liczby gości. ku, 16.03.br. do odwołania zaReferaty Świadczeń RodzinNatomiast formalności zwią- mykamy siedziby Urzędu Stanu
nych i Alimentacyjnych ograni- zane z nowo planowanymi uro- Cywilnego w następujących
czyły funkcjonowanie:
czystościami będą załatwiane w dzielnicach Warszawy: Ochota,
Punkt przy ul. Dąbrowskiego późniejszym terminie. Obecnie Bielany, Białołęka, Wesoła, Wila71 będzie przyjmował mieszkań- można telefonicznie lub online nów oraz Wola.
ców we wtorki w godz. 8.00 – uzyskać informacje o wymagaMieszkańcy, którzy chcą zała12.00. tel. 22 443 67 62; 22 443 67 nych dokumentach oraz zare- twić ww. sprawy z zakresu sta64; 22 443 67 69; 22 325 46 48. zerwować termin ślubu;
nu cywilnego, mogą skorzystać
Punkt przy ul. Sieleckiej 10
- wydawanie praw jazdy (po z pozostałych siedzib USC w rabędzie przyjmował mieszkań- uprzednim telefonicznym umó- tuszach dzielnic: Targówek,
ców w środy w godz. 8.00 – wieniu się), wydawanie dowo- Praga-Południe, Wawer, Ursus,
12.00. tel. 22 443 67 58; 22 443 dów osobistych, rejestracja fa- Ursynów oraz do siedzib USC
67 53; 22 443 67 55; 22 443 67 brycznie nowych pojazdów;
zlokalizowanych poza ratusza50; 22 443 67 57.
- opieka nad osobami niesa- mi: na Pradze-Północ - ul. KłoZa utrudnienia przepraszamy. modzielnymi.
potowskiego 1, Śródmieściu -

Mokotowski ratusz z nową organizacją pracy
Od poniedziałku16 marca
2020 roku zostaje wprowadzona nowa organizacja pracy urzędu dzielnicy
Mokotów. Do budynku zostanie wpuszczonych tyle
osób, ile jest czynnych stanowisk.
Pozostałe osoby proszone są o
oczekiwanie w kolejce na zewnątrz budynku. Wydział Obsługi Mieszkańców działa jako
kancelaria do przyjmowania dokumentów. Działania te są podejmowane w związku z rozprzestrzenieniem się zakażeń koronawirusem.
Zachęcamy do korzystania z
przelewów pieniężnych, przełożenia osobistej wizyty w urzędzie i korzystania z telefonicznych i elektronicznych form
kontaktu.

– Informacja ogólna
tel. (22) 44 36 500 lub (22)
44 36 501, (22) 44 36517,
(22)
44
36
518,
mokotow.wom@um.warszawa.pl
– Odpady komunalne, ochrona środowiska
tel. (22) 32 54 575 lub
(22) 44 36 360,
mokotow.odpady@um.warszawa.pl
– Przekształcenia
tel. (22) 32 54 616,
(22) 433 65 81, (22) 32 54 573,
mokotow.przeksztalcenia@um.warszawa.pl
– Oświata
tel. (22) 44 36 670, mokotow.wom@um.warszawa.pl
– Sprawy księgowe dot. wieczystego użytkowania gruntu
tel. (22) 44 36 561 lub
(22) 44 36 563, mokotow.wbk@um.warszawa.pl

riały edukacyjne do indywidualnej pracy.
Rekrutacja do przedszkoli
i klas I szkół podstawowych wnioski przyjmowane online
W związku z obecną sytuacją
sanitarno-epidemiologiczną, od
poniedziałku, 16.03.br. obowiązują nowe zasady rekrutacji do
przedszkoli i pierwszych klas szkół
podstawowych – dokumenty
można przesyłać elektronicznie.
Szczegółowe informacje: edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/
Miejski Rzecznik Konsumentów zawiesza obsługę bezpośrednią
Miejski Rzecznik Konsumenta
zawiesza spotkania osobiste,
wciąż będą jednak udzielane porady pod numerem (22) 44 33
444. Więcej informacji w serwisie konsument.um.warszawa.pl.
Izba Wytrzeźwień
Zawiesza przyjmowanie osób
nietrzeźwych – jej pracownikom
zostaną powierzone zadania
związane z zabezpieczeniem potrzeb osób starszych i o ograniczonej mobilności.
Więcej informacji o działaniach miasta w związku z obecna sytuacją sanitarno-epidemiologiczną: um.warszawa.pl/koronawirus
oraz
warszaRK
wa19115.pl.
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Jak Kuba światu, a świat Kubie
Strach przed COVID-19
sparaliżował cały świat.
Chiny i Japonia podjęły
współpracę z Kubą, gdzie
wynaleziono rekombinowany ludzki interferon alfa-2b pomocny w diagnozowaniu i leczeniu koronawirusa.
nterferon produkowany
jest przez chińsko – kubańską spółkę joint venture Changchun Heber Biological Technology (ChangHeber
). Chińska agencja informacyjna Xinhua podkreśla, że Narodowa
Komisja
Zdrowia
uwzględniła interferon alfa-2b
w swoim planie diagnozowania i leczenia koronawirusa,
oficjalnie nazwanego SARSCoV-2. W ostatnich tygodniach
znacznie zwiększyło się w Chinach zapotrzebowanie na kubański lek z uwagi na jego skuteczność. We wtorek 10 marca
Kojima Toshifumi, wiceminister zdrowia, pracy i opieki społecznej Japonii, spotkał się z
Miguelem Ramirezem ambasadorem Republiki Kuby w tym
kraju, na którym potwierdził
zainteresowanie japońskiego

I

rządu ścisłą współpracą z Kubą
w dziedzinie zdrowia, szczególnie na obszarze walki z COVID-19 przy użyciu specyfiku
interferon alfa-2b.
hiny i Japonia dostrzegły wypracowaną na Kubie szansę
okiełznania koronawirusa i podejmują współpracę z rządem
„Perły Karaibów”. W Europie
natomiast zupełnie cicho o interferonie alfa-2b, choć statystyki wyraźnie pokazują spadek zakażeń w największych i
najbardziej uprzemysłowionych krajach Azji. W Chinach
pacjenci masowo opuszczają
lecznice, a część wybudowanych w ekspresowym tempie
szpitali zakaźnych została zlikwidowana. Amerykańskie embargo oraz nieoficjalna blokada
informacyjna powodują, że Europa niewiele wie o osiągnięciach kubańskiej medycyny i
nauki. A powinna się dowiedzieć, choćby dlatego, że najbardziej zaawansowane technologicznie kraje doceniły kubańskich uczonych. Może właśnie z cukrowej wyspy płynie
ratunek przed koronawirusem?

C

imo że na Kubie od
ponad pół wieku panuje dyktatura, a
gospodarka kraju ledwo zipie,
to na polu medycznym Kuba
osiąga wielkie sukcesy. To właśnie tutaj mieści się ELAM
(Escuela Latinoamericana de
Medicina), jedna z największych szkół medycznych, szkoląca studentów z całego świata,
w tym również z USA. Sektor
biotechnologiczny został tak
rozbudowany, że już na początku lat 90. karaibska wyspa
awansowała do ścisłej czołówki
w tej branży. Do wielkich osiągnięć kubańskich laboratoriów
biotechnologicznych należy
między innymi wynalezienie jedynej na świecie szczepionki
przeciwko meningokokom grupy B (zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych), opracowano
także leki na AIDS oraz na zwalczanie raka i chorób tropikalnych. Nawet USA mimo obwiązującego embarga zakupiły od
Kuby licencję na szczepionki antyrakowe.
2011 r. światowe
media podały bowiem informację o
wynalezieniu przez naukowców
z hawańskiego Centrum Immunologii Molekularnej szczepionki na raka płuc. Nadano jej nazwę CimaVax-EGF, a według kubańskich naukowców na jej bazie mogą powstać szczepionki
na raka prostaty, macicy i piersi. Preparat ma skutecznie
wzmacniać reakcję immunologiczną organizmu oraz odpowiednio wcześnie zwalczać wy-

M

W

kryte małe guzy i pomagać w
zapobieganiu nawrotom choroby. Badania trwały 26 lat.
ubańczycy od lat wysyłają na tereny dotknięte klęskami żywiołowymi bądź epidemiami swój personel medyczny. W 2005 r.
„Operacją Cud”, czyli darmowym leczeniem przez kubańskich okulistów zaćmy i innych
chorób oczu, zostały objęte niemal wszystkie państwa w Ameryce Łacińskiej, dzięki czemu
wielu milionom Latynosów poprawił się wzrok. Podczas epidemii eboli w Afryce Zachodniej
w 2014 r. Kuba wysłała pro bono
ponad 460 lekarzy i personelu
pielęgniarskiego do Sierra Leone, Liberii oraz Gwinei. Groźna
epidemia została zdławiona w
zarodku. Dla dotkniętych katastrofalnym trzęsieniem ziemi
Haitańczyków pierwszym i najszybszym wsparciem był właśnie
personel medyczny z Kuby. Pomoc była tak szybka i doraźna,
że?prestiżowy brytyjski „Independent” zatytułował swój komentarz: „Kubańscy lekarze na
Haiti zawstydzają świat”.
statnio Kubańczycy
ponownie zawstydzili
świat. Statek MS Braemar pod brytyjską banderą z
kilkuset turystami na pokładzie,
w tym kilkunastoma zarażonymi
koronawirusem, od końca lutego
obijał się o wiele portów na Karaibach. Władze Willemstad na Curaçao, które jest częścią Holandii,
jak również brytyjskich Bridgetown na Barbadosie i Nassau na
Bahamach odmówiły kapitanowi

K

O

statku wejścia do swoich portów,
choć na jego pokładzie znajdowało się kilkuset Brytyjczyków, w
tym kilkunastu zarażonych COVID-19. Także kolumbijskie porty Cartagena i Barranquilla zablokowały wejście MS Braemar
na redę. Natomiast Kubańczycy
bez wielkich problemów wpuścili statek do portu Mariel i zajęli się chorymi. Na pokładzie MS
Braemar poza 682 pasażerami
znajdowało się także 381 członków załogi. Obecnie wszyscy
przechodzą kwarantannę w odosobnionych ośrodkach na wyspie pod nadzorem kubańskich
specjalistów.
o najlepszy przykład
ludzkiej solidarności,
jak również braku solidarności. To też przykład, że
ubodzy mają więcej serca niż bogaci. Nie sposób nie wspomnieć
o szczepionce na SARS. Kiedy
ogłoszono epidemię, trzeba było czekać aż 20 miesięcy, by
przejść od rozpoznania genomu
wirusa do fazy pierwszej. Kiedy
jednak bezpośrednie zagrożenie
SARS minęło i epidemię odwołano, badania zostały natychmiast
zawieszone, ponieważ żadna firma farmaceutyczna nie chciała
już inwestować w coś, czego nie
ma. Dr Peter Hoetz, który kierował zespołem przygotowującym
tę szczepionkę, stwierdził ostatnio, że gdyby prace doprowadzono do końca, bylibyśmy o
wiele lepiej przygotowani na nowego koronawirusa. Tymczasem
na Kubie nie zaniechano kosztownych prac nad rozpoznaniem
genomu wirusa SARS, choć kraj

T

ten boryka się z problemami gospodarczymi spowodowanymi
przede wszystkim trwającym od
ponad pół wieku amerykańskim
embargo. I jest efekt w postaci
wynalezienia rekombinowanego ludzkiego interferona alfa-2b
pomocnego dzisiaj w diagnozowaniu i leczeniu COVID-19.
ie bez powodu piszę o
Kubie, bo jest to kraj
ludzi o wielkich sercach. Za zasługi wniesione dla
świata na polu medycyny Kuba
nie otrzymuje jednak w mediach
stosownej rekompensaty. Nawet
wtedy, kiedy dwa największe i
najbardziej zaawansowane technologicznie kraje świata korzystają w obliczu pandemii z osiągnięć kubańskich naukowców.
Znany już jest kod genetyczny
koronawirusa z Wuhan, który
okazał się w 75–80 proc. procentach podobny do SARS. Został zidentyfikowany i upubliczniony przez Chińczyków kilka
dni po wykryciu 2019-nCoV.
Światowa Organizacja Zdrowia
natychmiast stworzyła platformę ułatwiającą dzielenie się danymi klinicznymi. Badania nad
szczepionką trwają w Chinach,
w USA, w Australii oraz na Kubie
i są mocno zaawansowane. To
daje nadzieję, że wkrótce pandemia zostanie opanowana i ludzie szybko o niej zapomną. Absolutnie jednak nie powinny o
niej zapomnieć rządy poszczególnych państw, szczególnie tych
najbogatszych. W ich rękach bowiem, jak się dzisiaj okazuje,
spoczywa los całej ludzkości.
Ta d e u s z P o r ę b s k i

N

Obecność, która pomaga żyć...
Samotność dotyka ludzi niezależnie od
wieku, jednak wśród osób starszych jest
szczególnie częstym problemem. Wyniki
badań przeprowadzonych na zlecenie
Stowarzyszenia mali bracia Ubogich pokazują, że aż 3 na 10 osób powyżej 80.
roku życia nie ma w swoim otoczeniu bliskich relacji. Tymczasem troskliwa obecność innych jest niezwykle ważna, aby
seniorzy zachowali pogodny nastrój, cieszyli się dobrym zdrowiem i mieli motywację do codziennych aktywności.
Wspieraniem osamotnionych seniorów od ponad 17 lat zajmuje się Stowarzyszenie mali bracia Ubogich. Organizacja działa w sześciu miastach w Polsce: Warszawie, Poznaniu, Lublinie,
Wrocławiu, Świdniku i Pruszkowie. Fundamentem jej działalności jest wolontariat towarzyszący
prowadzony w ramach programu “Twoja obecność pomaga mi żyć”. Celem tego programu jest
nawiązanie przyjacielskich relacji między podopiecznymi a wolontariuszami. Podopieczni Stowarzyszenia to osoby powyżej 60. roku życia, którym brakuje bliskich relacji z innymi ludźmi i chcą
nawiązać znajomość z wolontariuszem. W Polsce pod opieką Stowarzyszenia spotyka się już
ponad 300 par podopieczny-wolontariusz. Każda
z nich spędza ze sobą co najmniej 2 godziny tygodniowo. Taka regularność pozwala na wytworzenie się więzi i zaufania, których owocem bywa
długoletnia przyjaźń.

Wolontariat prowadzony przez Stowarzyszenie mali bracia Ubogich wypełnia puste miejsce
w ofercie pomocy proponowanej seniorom przez
inne instytucje. Niektóre z nich, na przykład
Ośrodki Pomocy Społecznej, proponują wsparcie
usługowe takie jak pomoc w sprzątaniu czy zrobieniu zakupów. Ta pomoc jest niezwykle ważna, jednak nie zaspokaja potrzeby kontaktu z
drugim człowiekiem. Wolontariusze działający
w ramach programu “Twoja obecność pomaga
mi żyć” nie udzielają więc pomocy usługowej –
mają do zaoferowania coś bardzo cennego - swój
czas i uwagę.
Do Stowarzyszenia zgłasza się wiele osób
gotowych spotykać się z seniorami. Odwiedzają ich w domu, wychodzą na wspólne spacery
lub do kina. Jeden z wolontariuszy zatańczył
nawet z podopieczną na własnej studniówce!
Najważniejsza jest jednak zwyczajna, serdeczna rozmowa. To ona buduje zażyłość i sprawia, że podczas wolontariatu powstają przyjaźnie na lata.
Znasz osobę po 60. roku życia, której brakuje
bliskich relacji? Poinformuj ją o działalności Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Na zgłoszenia seniorów, zainteresowanych nawiązaniem
relacji z wolontariuszami, czekamy pod numerem: 22 635 13 64
Więcej o Stowarzyszeniu można przeczytać na
jego stronie internetowej: www.malibracia.org.pl.
Z o f i a Ko p a c z
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Jakie będzie Veturilo po 2020 roku?

Warszawski system rowerów
miejskich na obecnych zasadach będzie działać do końca sezonu w 2020 r. W kolejnych latach przybędzie rowerów i stacji, szykuje się też kilka ciekawych nowości.
Trwa dziewiąty sezon Warszawskiego Roweru Publicznego. Obecnie Veturilo to blisko 400 stacji i prawie 5800 rowerów. To największy system rowerowy w
Polsce i piąty w Europie. W szczytowym
okresie Veturilo notuje dziesiątki tysięcy
wypożyczeń dziennie, do tej pory zarejestrowało się ponad 900 tysięcy użytkowników. Na obecnych zasadach będzie
działać do końca tegorocznego sezonu.
Wówczas skończy się podpisana w 2017
r. czteroletnia umowa z dotychczasowym
operatorem – firmą Nextbike Polska.

– Skala i popularność Veturilo są
ogromne. Chcemy jednak by system
dalej się rozwijał. Dlatego Warszawa
intensywnie przygotowuje się do przetargu na nowe Veturilo. Jego kształt
opracowaliśmy wspólnie z mieszkańcami, ekspertami i potencjalnymi wykonawcami – mówi Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.
Przetarg poprzedziły konsultacje społeczne, w ramach których zebraliśmy
ponad 5 tysięcy ankiet internetowych i
700 uwag mailowych. Przez kilka tygodni odwiedzaliśmy wszystkie dzielnice
rowerem konsultacyjnym, rozmawiając
z mieszkańcami o przyszłości systemu.
Następnym krokiem było przeprowadzenie dialogu technicznego. Firmy zajmujące się systemami roweru publicznego mogły zaprezentować nam swoje naj-

nowsze rozwiązania i technologie. Zyskaliśmy lepszą wiedzę na temat dostępnych na rynku produktów oraz ich
wad i zalet, co pomogło w stworzeniu
optymalnych założeń do przetargu.
Bazujemy również na wiedzy eksperckiej – dlatego zleciliśmy opracowanie koncepcji funkcjonowania Warszawskiego Roweru Publicznego po
2020 roku. Pozwala ona odpowiedzieć
na pytania o kierunki rozwoju Veturilo
w zakresie m.in. liczby rowerów, zasięgu systemu, taryfy, modelu wypożyczeń (stacje, ich brak, lub model pośredni), rodzaju oferowanych rowerów
oraz ich wyposażenia. Analizowaliśmy
też inne systemy roweru publicznego w
Polsce i na świecie.
– Ewaluacja i partycypacja społeczna
jest szczególnie ważna. Mam nadzieję, że
dzięki tak rozbudowanym przygotowaniom uda się zapewnić mieszkańcom
usługę na jak najlepszym poziomie. Cieszę się, że mimo trudnej sytuacji finansowej miasta udało się wygospodarować
dodatkowe środki na rozwój Veturilo –
mówi Magdalena Roguska, wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy.
Nowa umowa przewiduje powiększenie systemu. Przybędzie rowerów –
ich liczba wzrośnie do 6,4 tys. Wszystkie fabrycznie nowe jednoślady mają
być wyposażone m.in. w czytnik kart
zbliżeniowych, nadajnik GPS, zapięcie
na tylne koło oraz diodę informującą
użytkownika o stanie roweru.
W specjalnie wyznaczonych strefach
będzie można (za dodatkową opłatą)
zwrócić rower poza stacją. Posłuży do
tego obejma umieszczona przy tylnym
kole. Czytnik kart zbliżeniowych umożliwi szybkie wypożyczenie rowerów np.
za pomocą karty miejskiej. Rower, który planujemy niedługo wypożyczyć, będzie można też wstępnie zarezerwować na kwadrans za pomocą aplikacji
mobilnej lub strony internetowej.
Zmiany czekają również stacje wypożyczeń. Ich liczbę planujemy zwiększyć
do 505, jednak tylko niektóre będą wyglądały tak jak dotychczas. Większość
stacji nie będzie miała terminala i elektrozamków do wpinania rowerów – za-

miast nich stanie totem informacyjny i
stojaki rowerowe. Na takiej stacji rower
wypożyczymy za pomocą aplikacji mobilnej lub karty miejskiej.
Już dziś 90 procent wypożyczeń odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej.
Rezygnacja z kosztownych terminali da
oszczędności, które pozwolą na powiększenie systemu.
Tak jak dotychczas rowery będą dostępne od początku marca do końca listopada. Dopuszczamy jednak wydłużenie okresu działania systemu, jeśli
pogoda będzie sprzyjająca. Decyzja ta
jest podyktowana względami ekonomicznymi i znajduje oparcie w statystykach wypożyczeń. Veturilo charakteryzuje się silną sezonowością: w listopadzie i marcu wypożyczeń jest znacznie
mniej niż w cieplejszych miesiącach.
Operator nowego Veturilo zostanie
wybrany na okres 8 lat – 2021-2028.
Duży nacisk chcemy położyć na kontrolę jakości. Operator będzie miał obowiązek wymiany zużytych rowerów w
trakcie kontraktu. Zasady relokacji oraz
naprawy rowerów zostaną szczegółowo
określone. W nadzorze nad odpowiednią liczbą sprawnych jednośladów pomoże też automatyczny system do kontroli usterek oraz umieszczony w rowerach lokalizator GPS.
Nowością będzie system długoterminowych wypożyczeń - Warszawska Wy-

pożyczalnia Rowerów. Do dyspozycji warszawiaków i warszawianek będzie 100
zwykłych rowerów miejskich, kolejne 100
ze wspomaganiem elektrycznym, 12 różnych rowerów towarowych (w tym część
elektryczna), 5 rowerów napędzanych siłą rąk (tzw. handbike, dla osób o ograniczonej mobilności), 5 rowerów trójkołowych (z myślą o osobach starszych) oraz
5 tandemów. Rowery będzie można wypożyczyć na okres do kilku miesięcy.
– To oferta szczególnie ciekawa dla
mieszkańców obszarów, na których dziś
brakuje stacji Veturilo. Chęć i potrzebę
korzystania z rowerów zgłaszają mieszkańcy m.in. Zielonej Białołęki czy Wawra, gdzie zapewnienie gęstej siatki stacji jest bardzo trudne – tłumaczy Magdalena Roguska.
Przetarg na operatora systemu został
ogłoszony dziś i w najbliższych dniach
ukaże się w dzienniku zamówień publicznych. Operator wybrany w przetargu będzie miał uruchomić nowy system za rok – 1 marca 2021 r. Równolegle pracujemy nad określeniem dokładnych lokalizacji nowych stacji i stref
zwrotu rowerów, a także nad taryfą.
Rozważamy m.in. udostępnienie darmowego czasu wypożyczenia (20 minut) tylko dla posiadaczy Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka. Decyzja w sprawie taryfy należy
RK
do Rady m.st. Warszawy.

Syrenka podpowie rowerzystom, jak zdążyć na zielone

Totem rowerowy na ul. Towarowej.
Coraz łatwiej poruszać się
po stołecznych drogach rowerowych. Nowe urządzenia podpowiadają rowerzystom jak jechać, aby
trafić na zielone światło.
To efekt współpracy warszawskich drogowców z
Zarządu Dróg Miejskich z
firmą Siemens Mobility.
Pierwszy prototypowy egzemplarz został zamontowany w zeszłym roku na ul. Okopowej przy
skrzyżowaniu z ul. Anielewicza.
Wcześniej odbyły się też jego testy w warunkach fabrycznych.
Przed wdrożeniem systemu na
szeroką skalę pracownicy Siemens Mobility oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich monitorowali urządzenie i kalibrowali je, w taki sposób by jak najlepiej służyło rowerzystom. Byli-

śmy również otwarci na uwagi
ze strony warszawianek i warszawiaków. Na podstawie sugestii mieszkańców umieszczone
na obudowie totemu komunikaty zostały dodatkowo przetłumaczone na język angielski.
Po pomyślnym zakończeniu
testów przyszedł czas na wdrożenie projektu na szerszą skalę.
Od dziś totemy działają przy
skrzyżowaniach na drodze dla
rowerów w ciągu ulic Towarowa-Okopowa (na odcinku od
Grzybowskiej do ronda Zgrupowania AK „Radosław”).
Urządzenia pojawią się
wzdłuż sześciu popularnych tras
rowerowych w stolicy. Oprócz
ciągu Towarowa-Okopowa będą to jeszcze ulice: Świętokrzyska, Wybrzeże Gdańskie, Powsińska-Wiertnicza-Przycz-

ółkowa, Czerniakowska oraz
Dwernickiego-Szaserów. Przy 30
skrzyżowaniach z sygnalizacją
staną łącznie 53 totemy.
– Ich instalacja to element rozwoju Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Ruchem. Operatorem systemu do roku 2025 jest
firma Siemens Mobility. W ramach projektu systematycznie
modernizowane będą sygnalizacje świetlne wraz z osprzętem
takim jak latarnie, maszty czy
kamery detekcji. Wprowadzenie urządzeń informujących rowerzystów o zalecanej prędkości
w celu otrzymania sygnału zielonego na najbliższym skrzyżowaniu było dodatkowym kryterium
w przetargu na rozwój ZSZR.
Oznacza to, że Warszawa nie dopłaca dodatkowo do tej funkcjonalności – tłumaczy Tamas Do-

mbi, zastępca dyrektora Zarządu
Dróg Miejskich.
Zainstalowany w totemie radar mierzy prędkość rowerzysty i przesyła ją do sterownika
sygnalizacji świetlnej. Sterownik analizuje te informacje i
ustala, czy możliwy jest przejazd przez skrzyżowanie bez zatrzymania. Następnie sterownik
zwrotnie przesyła tę informację
do totemu z instrukcją dla rowerzysty. Komunikat jest wyświetlany w formie jednego z
czterech znaków w kształcie
„warszawskiej syrenki”.
„Możesz zwolnić” – Na przejeździe rowerowym jest aktualnie nadawany sygnał czerwony.
Utrzymując prędkość, rowerzysta zatrzyma się na skrzyżowaniu. Jeśli zwolni, przejedzie płynnie na zielonym.
„Utrzymaj tempo” – Na przejeździe rowerowym jest nadawany aktualnie sygnał zielony.
Utrzymując prędkość, rowerzysta przejedzie płynnie przez
skrzyżowanie.
„Możesz przyspieszyć” – Na
przejeździe rowerowym jest
nadawany aktualnie sygnał zielony. Utrzymując prędkość, rowerzysta zatrzyma się na skrzyżowaniu. Jeśli przyspieszy, przejedzie płynnie na zielonym.
„Nie przejedziesz” – Niezależnie od prędkości jazdy, rowerzysta zatrzyma się na skrzyżowaniu.
– Znaki pokazują, jaki należy
przyjąć styl jazdy, by w miarę
możliwości płynnie przejechać
na najbliższym skrzyżowaniu
oraz oszczędnie gospodarować
siłami. To pierwsze takie roz-

wiązanie w Polsce. Nasza technologia poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy rowerzystów – mówi Dariusz Obcowski,
dyrektor pionu ITS w Siemens
Mobility.
Każdy nowy element małej architektury powinien być wprowadzany w sposób zaplanowany
i z poszanowaniem krajobrazu
miasta. Dlatego w pracach nad
stroną wizualną totemu uczestniczyło Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy.

– Zależało nam przede wszystkim, żeby symbole były proste i
czytelne. Jednocześnie udało się
wprowadzić do projektu motyw
jednoznacznie kojarzący się ze
stolicą. Animowana postać syrenki nadaje urządzeniu unikatowy warszawski charakter.
Efektem jest udane połączenie
funkcjonalności i estetyki. – mówi Wojciech Wagner, zastępca
dyrektora Biura Architektury i
Planowania Przestrzennego
PM
Urzędu m.st. Warszawy.
Fot. ZDM
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Andrzej Sołtyk z Wilanowa – mistrz indoor skydivingu

Potrafi rozwinąć 500 km/godz!
Ten osiemnastolatek jest światową
rewelacją. Równie dobrze czuje się
w powietrzu, wykonując akrobacje
podczas skoku spadochronowego z
4000 metrów, jak i w tunelu aerodynamicznym, w którym jest mistrzem powietrznych ewolucji „halowych”.
asz sąsiad z Wilanowa Andrzej
Sołtyk to primus inter pares zarówno w szkole, jak i w sporcie.
Jako uczeń dostał nagrodę ministra edukacji narodowej, jako sportowiec zaś już
od lat kilku obsypywany jest nagrodami za
zwycięstwa w mistrzostwach Polski, mistrzostwach Europy oraz mistrzostwach
świata w skydivingu, czyli fruwaniu akrobatycznym solo lub w zespole, przy czym
może największe wrażenie wywiera jego
popis w konkurencji, w której przede
wszystkim liczy się czas. W ubiegłym roku zwyciężył w Solo Speed, rozgrywaneym w ramach Wind Games w Hiszpanii.
Musiał wykonać trzy obowiązkowe figury w jak najkrótszym czasie i okazał się w
tym najszybszy.
a przeciętnym zjadaczu chleba
może zrobić wrażenie informacja, że w pionowym tunelu, w
którym rozgrywa się zawody skydivingowe, Andrzej rozwija prędkość do 300 kilometrów na godzinę, a jak sam powiada,
momentami to jest nawet ponad 500 na godzinę... Trzeba znieść odczuwane wtedy
przeciążenia, prezentując przy tym odpowiedni program.
Skydiving to swego rodzaju spadochroniarstwo w zamkniętym pomieszczeniu,
tyle że w tym wypadku wystarczy założenie kombinezonu, rękawic, gogli, a spadochron jest akurat niepotrzebny, tak jak w
skokach z samolotu, gdy po solowych lub
zespołowych akrobacjach w przedziale
4000-1000 metrów rozwija się czaszę, żeby bezpiecznie wylądować.
ostawiony pionowo tunel aerodynamiczny ma od czterech do pięciu metrów średnicy, do 15-16
(czasem 25) metrów wysokości, a w tym
3,5-5 m szyby, przez którą ogląda się wykonującego ewolucje zawodnika. We Wrocławiu szyba ma 8-9 metrów. Najbardziej
luksusowa komora aerodynamiczna do
skydivingu powstała w Dubaju, gdzie sama
szyba jest wysoka na 15 metrów, co znakomicie ułatwia obserwowanie skydivera.
Co ma zawodnik wykonać, żeby uzyskać jak najwyższe oceny? – pytam Andrzeja Sołtyka.
– To zależy od kategorii, w jakiej się
współzawodniczy. W kategorii FS, czyli
formation skydiving, tworzy się czteroosobowe zespoły i odbywa się latanie synchroniczne z łapaniem partnerów za rękę lub
nogę. Kategoria AE, Artistic Events, to już
latanie freestyle’owe, indywidualne. Dynamic – to jakby połączenie obu kategorii,
w dwójkach i czwórkach. No i wreszcie Solo Speed, w którym trzeba wykonać wylo-
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sowany układ na czas – wyjaśnia mistrz
skydivingu, który w Polsce można uprawiać w trzech tunelach aerodynamicznych:
w Ożarowie pod Warszawą, Katowicach i
Wrocławiu.
ak mówi Andrzej Sołtyk, kombinezon do skydivingu był dawniej robiony z twardych, nieprzyjemnych
dla ciała materiałów, ale teraz jest to zupełnie inna, bardziej miękka tkanina, z której
od pięciu lat szyje kombinezony akurat
polska firma.
Co ciekawe, skydiving, można uprawiać
od... trzeciego roku życia.
– Warunki fizyczne nie mają znaczenia, ja mam 1,75 m i ważę około 70 kg, ale
jeden z kolegów to olbrzym o wzroście
2,05 m i też daje sobie radę – wyjaśnia
mistrz Sołtyk, który ocenia, że reprezentowaną przez niego dyscyplinę uprawia
już w Polsce nawet 15 000 ludzi. Oczywiście, nie wszyscy wyczynowo. W rywalizacji sportowej nie ma podziału na płeć,
współzawodniczą jednocześnie kobiety i
mężczyźni. Andrzej stał się o tyle ewenementem, że został mistrzem świata w kategorii otwartej, będąc jeszcze osobą nieletnią. I rywalizując z dorosłymi ustanowił rekord świata w szybkości latania w
tunelu. Gdy już spróbował skydivingu,
uprosił rodziców, żeby mu pozwolili ukończyć regularny kurs spadochronowy i w
wieku zaledwie 14 lat został w 2015 najmłodszym spadochroniarzem w Polsce!
Ma już na koncie blisko 500 skoków ze
spadochronem. Zamieszczone na Facebooku filmy z jego skoków zapierają po
prostu dech w piersiach.
en uczeń Liceum im. ks. Józefa
Poniatowskiego przy ul. Nowolipie cieszy się, że po lekcjach może dojechać na trening do Ożarowa w 15
minut. Skydiving to dyscyplina, na którą sezon trwa od października do maja, od maja do października natomiast Andrzej oddaje się spadochroniarstwu, które traktuje jednak jako dobrą rozrywkę. Jego pasję
dzielą siostra i brat, dumni z osiągnięć zdobywcy tytułu mistrza świata już w roku
2017 w Montrealu.
Plan Andrzeja na życie to – o dziwo –
zdobycie zawodu stomatologa. Zanim jednak wybierze się na studia medyczne, musi w tym roku zdać maturę, co mu pewnie
nie sprawi najmniejszego kłopotu.
Skydiving to jeden ze sportów koordynowanych przez Aeroklub Polski. Andrzej
uważa, że międzynarodowe sukcesy reprezentantów Polski w sportach powietrznych są stanowczo za słabo relacjonowane
dzisiaj przez media i tu wskazuje chociażby wielokrotnego mistrza świata w szybownictwie Sebastiana Kawę.
iczne międzynarodowe tytuły Andrzej Sołtyk wywalczył w Norwegii, Kanadzie, Hiszpanii, Francji,
USA. Wierzy, że skydiving już niedługo zostanie sportem olimpijskim.
M a c i e j P e t r u c z e n ko
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Wo j t e k D ą b r o w s k i

Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

Polska od zaplecza
KORONAWIRUS? WOLA BOSKA
Wezwał Bóg Ojciec swego syna
I tak rozmowę z nim zaczyna:
- Na Ziemi, synu, źle się dzieje,
Rządzą oszuści i złodzieje,
Tworzą się mafie, różne sekty,
Sam widzisz jakie są efekty.
Głupiec przy władzy jest pupilkiem,
A człowiek człowiekowi wilkiem.

Szybko załatwi się Macrona,
W Anglii pokona się Johnsona,
Z New Yorku wprost z Wall Street i So-Ho,
Można podrzucić trochę Włochom.
Żeby ukrócić rozpasanie,
Wirus się przyda w Watykanie.
Gdy uda się zarazić Trumpa,
Na Kremlu się poleje szampan.

Co gorsze, dla mych sług w kościele
Bożyszczem stał się złoty cielec.
I choć to może myśl szalona,
Najbardziej liczy się mamona,
A zamiast tajemnicy wiary,
Króluje euro i dolary.
Kupczą w świątyniach wbrew mej woli,
Twierdząc, że na to Bóg pozwolił.

Jest jeszcze jeden kraj znad Wisły.
I z nim jest problem. Masz pomysły?
Tam już panuje jeden świrus
Groźniejszy niż koronawirus.
Zaraził ponad pięć milionów!
I nie zamierza spuszczać z tonu.
Podzielił naród, ciągle szczuje,
Przez niego rządzą różne szuje.

Twardo trzymają sztamę z władzą,
A raz zdobytej nie oddadzą.
I dowiedziałem się przed chwilą,
Że pobłażają pedofilom.
Wiernym wciskają różne cuda,
A to jest kłamstwo i obłuda,
Więc skoro jestem już przy głosie,
Chciałbym im nieco dać po nosie.

Szerzą się kłamstwa i fake newsy,
Rozprzestrzeniają jak wirusy.
Jad nienawiści kraj zaraża,
Historia ciągle się powtarza!
Czczą go jak Boga, niech ja skonam!
Po nocach śni mu się korona,
Więc muszę zrobić mu psikusa,
Zsyłając koronawirusa.

Jak ich przywołać do porządku?
Mam znów zaczynać od początku?
Przegonić z raju, zesłać potop?
Mam dość! Do diabła z tą robotą!
Sam nie wiem co mam zrobić teraz?
Była już dżuma i cholera,
Wojen ze sto, egipska plaga,
Na giełdzie krach… Nic nie pomaga!

Nie dajmy sobie dmuchać w kaszę.
To tchórz, więc trochę go postraszę.
Niech się w tym czasie lepiej schowa.
Uciszę go, w tym moja głowa!
Rządzą tam straszne patałachy,
Będziemy ubaw mieć po pachy.

Wymyśl coś - prosi Bóg Jezusa.
- Ześlij im koronawirusa!
Gdy rządzi nimi jakiś czubek,
Trzeba wystawić ich na próbę.
Taka pokuta za ich grzechy,
Może wyzwolić dobre cechy.
- To niezła myśl! Masz Synu rację!
Trzeba przywrócić demokrację.
Najlepiej będzie zacząć w Chinach,
Niech tam pandemia się zaczyna.
Można zarazić przy okazji
Kilka dość dużych krajów w Azji.
I do Europy przywlec z USA
Jakiegoś koronawirusa.

W prawo czyli w lewo

Tu Pan Bóg nieco zasępiony
Rzekł: To ma swoje dobre strony.
Lud w trudnych chwilach się jednoczy,
Niech ludziom się otworzą oczy.
Będą ofiary… Żal owieczki,
Lecz gra jest chyba warta świeczki.
To dzielny naród, wolność ceni,
Potrafi w sobie zło wyplenić.
Dobro zwycięży, wyda ziarno
Zwyczajną ludzką solidarność,
Życzliwość, pomoc, czas dla bliskich,
Ustąpi zło z pobudek niskich.
Nie trać nadziei! To myśl święta,
Że świat się jeszcze opamięta.
Wracam na Ziemię. Spełnię rozkaz.
I niech się dzieje wola boska.

Mirosław Miroński

Wirus daje nam nauczkę
ależę do ludzi, których niełatwo czymkolwiek zaskoczyć. Tymczasem to,
co dzieje się od niedawna na świecie i u nas, zaskoczyło chyba wszystkich. Oczywiście, mnie również. Może zaskoczenie nie jest tu najlepszym
słowem. Raczej jestem pod wrażeniem tego, jak natura łatwo poradziła sobie z tym,
co nazywamy cywilizacją. Atak koronawirusa wywołał wielkie zamieszanie w każdej dziedzinie naszego życia – jednostek i całych społeczeństw. Zadziwiające jest to, że jest to jedna z najmniejszych form życia, pozostająca na granicy materii ożywionej i nieożywionej. Te mało
imponujące z pozoru byty nie wykazują żadnych reakcji metabolicznych, nie oddychają, nie odżywiają się, nie wydalają. Potrafią jednak rozmnażać się w żywej komórce dzięki obecnym w nich kwasom nukleinowym. Nie mają też budowy komórkowej, nie posiadają otaczającej je błony, cytoplazmy czy, organelli.
Przytwierdzają się do ściany lub błony komórki i penetrują ją. Kwas nukleinowy z wirusa wnika
do jej wnętrza. Mówiąc w dużym uproszczeniu – wirus replikuje się w zaatakowanej komórce. Replikowane wirusy powtarzają cały cykl, w efekcie szybko namnażają się wywołując infekcję organizmu. Wydaje się to niezwykle proste. Dlaczego więc tak trudno poradzić sobie z wirusami? No
cóż, to specyficzny, trwający od początków życia na Ziemi wyścig zbrojeń. Po jednej stronie są wirusy z całym arsenałem broni biochemicznej, a po drugiej my, ludzie wyposażeni w system immunologiczny i wiedzę medyczną. Ta jednak nie zawsze okazuje się skuteczna. Niemniej jednak, wierzymy w jej skuteczność w dłuższym czasie. Czy to uzasadniona wiara? W wielu przypadkach – tak.
Czasem jednak pojawia się „coś”, co odsłania słabość nauki. Trzeba przyznać, że to właśnie dzięki
nauce możliwy jest postęp w medycynie, to zaś przekłada się na wielkie zwycięstwa ludzkości nad
wieloma nękającymi ją zagrożeniami i chorobami. Przez całe wieki odnosiliśmy na tym trudnym
froncie triumfy, ale były to jedynie zwycięskie bitwy. Wojna jeszcze się nie skończyła. Ba! Przekształciła się z lokalnych wojen w wojnę światową. Trwa i będzie trwać.
Przypadków zachorowań będzie przybywać. Według szacunków podawanych przez ministra zdrowia RP ich liczba może sięgnąć tysiąca w ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu dni. To są oczywiście
obecne prognozy. Jak będzie w rzeczywistości, okaże się niebawem. Zależy to w dużej mierze od nas
samych. Przede wszystkim, od respektowania zaleceń podawanych przez rząd i odpowiedzialne za walkę z epidemią służby medyczne. Warto podkreślić, że jak dotąd nasze społeczeństwo poza niewielkimi
wyjątkami zachowuje się bardzo rozsądnie. Z dużą odpowiedzialnością podchodzi do nowej sytuacji.
Działają już wzmocnione kontrole na polskich granicach i przynoszą efekty. Wchodzą w życie programy wsparcia dla firm, zwłaszcza małych. To te firmy są motorem napędowym gospodarki. Pomoc im udzielona to wzmocnienie całej gospodarki. Działa już e-edukacja (zwana też z angielska
e-learningiem). Wiele firm i przedsiębiorstw przechodzi na pracę zdalną. Pandemia wkracza w niemal wszystkie sfery życia. Zmiany dotyczą nie tylko niektórych sektorów gospodarki, ale też tych
obszarów, które wymagają bliższych kontaktów międzyludzkich - handlu, usług, kultury, sportu etc.
Nikt nie wie, jak zakończy się obecna batalia z koronawirusem. Jedno jest pewne – nic już nie będzie takie jak dawniej. Wirus zmienił już, a zmieni jeszcze bardziej nasze zwyczaje, co jest konieczne w nowej sytuacji. W bardzo krótkim czasie odsłonił prawdę o współczesnym świecie i o roli, jaką odgrywamy w nim my, ludzie. Żeby nie popadać w jakieś czarnowidztwo, trzeba też dostrzec
pozytywy. Widocznym efektem walki z zagrożeniem jest wzrost poczucia solidarności i empatii w
stosunku do osób potrzebującym pomocy. Następuje przewartościowanie dotychczasowych priorytetów. Niezależnie od tego, czy wirus zakończy wkrótce swój destrukcyjny pochód, czy zniknie,
czy też pozostanie z nami – jego ślad będzie widoczny jeszcze przez długi czas.
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czym pisać w czasie zarazy, jak nie o zarazie. Nie pamiętam takiej
pustki na ulicach od dnia wprowadzenia w PRL stanu wojennego,
czyli od 13 grudnia 1981 r. I wtedy, i dzisiaj powodem wyludnienia
ulic miast i miasteczek był strach, tyle że są to dwie zupełnie odmienne formy strachu. Wówczas kryliśmy się w domach, by nie wylądować w kryminale, bądź nie łyknąć
kulki od jakiegoś nawiedzonego żołnierza. Dzisiaj koczujemy w mieszkaniach, by nie łyknąć
koronawirusa. Jednakowoż ludzie starsi ode mnie, ci pamiętający II wojnę światową, twierdzą,
iż takiej ciszy w stolicy nie było od stycznia 1945 r. Może to i prawda, a jeżeli tak, to faktycznie mamy do czynienia z sytuacją zupełnie wyjątkową pod różnymi względami. W sposób widoczny Polacy poczuli wielkie zagrożenie – dla zdrowia i życia swojego oraz najbliższych, ale
także zagrożenie ekonomiczne, jakie walka z koronawirusem niesie ze sobą dla nas samych i
naszej gospodarki narodowej.
Początek pandemii zastał mnie w 22. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w
Ciechocinku jako kuracjusza z ramienia NFZ. Nawaliło lewe kolano i od kilku miesięcy utykam niczym stary dziad. Przyjąłem specjalny zastrzyk w staw kolanowy na odbudowanie chrząstki i pojechałem się rehabilitować. Miałem bardzo dobrą opinię o tej placówce – bogata i nowoczesna baza zabiegowa, profesjonalny personel, etc. Aliści moja opinia uległa diametralnej zmianie, kiedy przyszło zmierzyć się z poważnym zagrożeniem. W wielu sąsiednich sanatoriach zamontowano przy recepcjach bariery i szyby ograniczające kontakt personelu z kuracjuszami, zamontowano też mnóstwo dozowników z płynami do dezynfekcji, co 3 godziny przecierano poręcze przy schodach i kilka razy dziennie kabiny wind. U nas zbytnio nie wysilano się. Przez 9 dni pobytu nie zaobserwowałem, by choć raz przetarto poręcze, bądź zdezynfekowano windy. Na całej długości łącznika pomiędzy budynkiem głównym i bazą zabiegową pod ścianami zalegały kłęby kurzu, tzw. kotów, które są siedliskiem wszelkich zarazków, m.in. groźnych dla zdrowia roztoczy. Chciałem je nawet sfotografować jako dowód niechlujstwa, ale w końcu machnąłem ręką.

O

iespodziewanie zastosowano półśrodek w postaci zakazu opuszczania przez kuracjuszy
obiektu, co niby miało nas chronić, a w rzeczywistości było czymś w rodzaju przysłowiowego kadzidła dla umarłego. Dyrekcja wojskowego sanatorium uznała w swojej niezmierzonej mądrości, że wychodząc do sklepu po owoce, słodycze, czy wodę będziemy stwarzać większe zagrożenie zakażeniem, niż ponad 100 osób personelu codziennie przyjeżdżającego do pracy
z zewnątrz, odwiedzającego popołudniami sklepy, obcującego z dziećmi i pracującego z nami bez
rękawiczek i masek. W życiu nie widziałem większej bzdury. Pomijam fakt, że nawet w takiej sytuacji jak dzisiejsza, decyzja o internowaniu kilkuset obywateli za drutami musi być poparta przepisami prawa. Aby nas skoszarować, obiekt musiałby wpierw zostać objęty kwarantanną, o wprowadzeniu której decyduje nie pan dyrektor sanatorium, ale sanepid oraz wojewoda. Była to więc de
facto decyzja niezgodna z prawem, nieprzemyślana, wręcz bzdurna, choć na pozór uzasadniona okolicznościami. I faktycznie, nie tylko ja odebrałem takie działanie jako pozorowane.
W tym czasie ani w Ciechocinku,
„Rozumiem powagę sytuacji
ani w całym województwie kujawsko-pomorskim nie zanotowano booraz powzięte przez rząd
wiem nawet jednego przypadku zaradykalne środki ostrożności, każenie koronawirusem. Zamiast temocniej niż zazwyczaj zadbać o hiktórym się podporządkuję, ale dy
gienę i czystość na terenie obiektu,
nie traktuję koronawirusa jako szczególnie wind oraz poręczy, POPROSIĆ kuracjuszy (jesteśmy ludźmi
wielkiego zagrożenia dla
świadomymi), by ograniczyli wyjmojego życia”
ścia do miasta wyłącznie w celu dokonywania zakupu niezbędnych artykułów jak woda, środki czystości i owoce, czy też już w styczniu - lutym zadbać o zaopatrzenie personelu w maski i jednorazowe rękawiczki, dyrekcja 22 WSZUR zdecydowała się na wylanie dziecka z
kąpielą, czyli zastosowanie rozwiązania prostego jak cep – siedzieć w pokojach i mordy w kubeł. Jeśli
dodać do tego fakt, że wydawanie przepustek do miasta odbywało się po uważaniu (żadnych jasnych
kryteriów – jednym bez problemu udzielano pozwolenia na wyjście, innym w arogancki sposób odmawiano nie podając uzasadnienia odmowy) trudno dziwić się, że ja i kilka innych osób zdecydowaliśmy
się w minioną sobotę przerwać kurację. Ile osób poszło od tego czasu naszym śladem nie wiem, ale tego typu deklaracji słyszałem sporo. Mówiąc krótko: widząc poważne zaniedbania, jak idzie o utrzymanie w trakcie pandemii odpowiedniego poziomu czystości i higieny na terenie sanatorium, przerwałem
po tygodniu kurację z obawy o własne zdrowie. Mam nadzieję, że NFZ nie wyrzuci mnie na koniec kolejki i zrekompensuje skrócenie turnusu spowodowane wyjątkowymi okolicznościami.

N

ozumiem powagę sytuacji oraz powzięte przez rząd radykalne środki ostrożności, którym
się podporządkuję, ale nie traktuję koronawirusa jako wielkiego zagrożenia dla mojego
życia. Jego śmiertelność kształtuje się bowiem na poziomie zaledwie 3,4 procenta, przy
czym umieralność jest różna w poszczególnych grupach wiekowych. Oto statystyki, które są najlepszym odzwierciedleniem działalności wirusa. I tak dla osób w wieku 80+ umieralność kształtuje
się na poziomie 14,8 proc. i jest najwyższa. Dla osób w wieku 70 do 79 - 8,0 proc., 60 do 69 (moja
grupa wiekowa) - 3,6 proc., 50 do 59 - 1,3 proc., 40 do 49 - 0,4 proc., 30 do 39 - 0,2 proc., 20 do 29
- 0,2 proc., 10 do 19 - 0,2 proc. Mogę zatem liczyć, że nie znajdę się w bardzo wąskiej grupie osób
szczególnie zagrożonych. Mogę jednakowoż mylić się, wtedy dowiecie się Czytelnicy o tragicznych
skutkach mojej pomyłki z pierwszej strony „Passy”.
Ze statystyk Chińskiego Centrum Kontroli Chorób wynika również, że śmiertelność pacjentów
bez innych problemów zdrowotnych z powodu koronawirusa wynosi zaledwie 0,9 proc., rośnie natomiast, jeśli pacjent obarczony jest dodatkowymi chorobami. Wirus najbardziej zagraża osobom
cierpiącym na choroby układu krążenia, szczególnie wieńcówka i miażdżyca (11 proc.) oraz choroby płuc, m.in. Przewlekła Choroba Obturacyjna i wieloletnie palenie tytoniu (7 proc.). Nie są bezpieczni także chorzy na cukrzycę (6 proc.). Tak więc mimo wieku emerytalnego nie panikuję, nie
latam po sklepach za papierem toaletowym, ryżem, cukrem, mąką i kaszą, nie rozsiewam katastroficznych wizji, jak czynią to członkowie bardzo licznej, niestety, Światowej Ligi Kretynów. Stałem
się po prostu bardziej czujny – nie podróżuję, unikam większych skupisk ludzkich i zamiast zwyczajowo kilkakrotnego mycia rąk w ciągu dnia, wykonuję tę czynność kilkunastokrotnie.

R

odczas pandemii nie ma nic gorszego od paniki. Ku mojemu zaskoczeniu nasze społeczeństwo okazało się niezwykle zdyscyplinowane, co dziwi i zaskakuje także świat, bowiem zaprzecza obiegowej – krzywdzącej dla nas – opinii o Polakach jako ludku kłótliwym, ciągle
niezadowolonym, narzekającym, cwaniakowatym, rozwydrzonym i nieszanującym władzy. Podczas gdy w starej Europie wirus atakuje dziesiątki tysięcy ludzi i uśmierca tysiące, Polska trzyma się
znakomicie – w momencie pisania tego felietonu mamy w kraju nieco ponad 250 pacjentów hospitalizowanych z powodu wykrycia u nich COVID-19, zaledwie 5 zgonów i wyleczonego pacjenta „zero” z Zielonej Góry. Widać wyraźnie, że w odróżnieniu od zachodniej Europy coraz mniej obawiamy się koronawirusa i coraz bardziej zacieśniamy międzyludzkie relacje. Jestem zbudowany, kiedy czytam w Internecie masowe deklaracje o gotowości niesienia pomocy – oczywiście pro bono –
innym. Potwierdza się opinio communis, że Polacy na co dzień skaczą sobie do oczu, ale w sytuacji
zagrożenia stają się solidarni jak żadna inna nacja.
Czapki z głów przed lekarzami, pielęgniarkami, strażakami, ratownikami medycznymi i wszystkimi ludźmi zaangażowanymi w walkę z zarazą, a tym samym w ratowanie naszego życia. Nadal
pozostańmy zdyscyplinowani, solidarni i ostrożni, ale nie panikujmy, nie bójmy się i myślmy pozytywnie. Mam przeczucie graniczące z pewnością, poparte płynącymi z Chin i innych krajów informacjami, że żywot koronawirusa dobiegnie końca szybciej niż się spodziewamy. Ale jest to temat
na osobną opowieść.
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CHWILÓWKI-P
POŻYCZKIKREDYTY bez BIK.
Tel. 577 669 466
KONSOLIDACJE i oddłużanie .
Nowa oferta! 790 564 948
POŻYCZKI W 24 H (także
z komornikiem), 790 564 948

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
504 017 418
KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
SPRZEDAM tanio przedmioty
stare z lat XX: porcelana Bawaria,
rożna, patefon, lampy, zegary,
wazony, półmiski, kufle,
szkło kolorowe, inne,
tel.691 511 221

ANGIELSKI doświadczona,
dzieci, młodzież, też dojeżdżam,
601 840 574
FIZYKA, 609 41 66 65 metodyk
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam,
504 057 030
MATEMATYKA, FIZYKA,
korepetycje, matury, 605 783 233
NAUKA gry na pianinie,
512 485 680

DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 77 03 61
SPRZEDAM działkę z domkiem
całorocznym w ROD Chylice
k.Konstancina, 694 305 196;
882 11 461

NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA
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

! Kabaty, 67 m2, 3 pok.,
ul. Jeżewskiego, parter, z garażem,
601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie,
do wejścia, 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
! Żoliborz, 89 m2, wynajęty
na 10 lat, z najemcą, c.
1 mln 550 tys.zł , 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów,
Wilanów, Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! 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, 280 m2, dobry
standard, 601 720 840,
! Dom wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840
! Józefosław, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów, segment
280/450 m2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena
1 mln 650 tys. zł, 601 720 840,,
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete,
3,5 mln zł, 601 720 840
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Działki:
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena,
601 720 840
! Konstancin, 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:
! Kabaty, 63 m2, ul.
Jeżewskiego, 3 pokoje, 3.300
zł/m-c, 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 :
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca

! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż, z powodu braku czasu,
601 720 840
! Lokal 75 m2, Centrum,
z najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 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 Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt,
do wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Ursynów, 36 m2, ul.
Wąwozowa, lokal do wynajęcia,
c.4000 zł/m-c, 601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów,
domów, rezydencji,
niezabudowanych działek gruntu
w południowej części
Warszawy(Konstancin, Piaseczno i
okolice, Sadyba, Wilanów,
Mokotów, Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07,
502 101 202

Szkoła Podstawowa im.
Polskich Olimpijczyków w
Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni sekretarza szkoły do
spraw kadr (pełen etat)..
Telefon kontaktowy (22) 462-85-20.
CV proszę przesyłać na adres
e-mail: praca@spwmy.edu.pl

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888
REMONTY
budowlane, ogrodzenia,
513 137 581

BIURO RACHUNKOWE,
606 234 106
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
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
KOMPLEKSOWE PRACE
WYKOŃCZENIOWE.
Firma Macher,
tel. 500 383 006
KOMPUTERY - pogotowie,
ul. Na Uboczu 3, tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gładź,
505 73 58 27
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MALOWANIE mieszkań,
remonty, 669 945 460
MALOWANIE - Tanio,
887 815 778
MALOWANIE - Wolne Terminy,
887 815 778
MOSKITIERY, 602 380 218
MYCIE OKIEN, pranie
dywanów, 669 945 460

REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
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Kradzież
w galerii
Dzielnicowi zatrzymali 41latka podejrzanego o kradzież
odzieży oraz zabawek o wartości około 1000 zł z jednej z galerii handlowej. Mężczyzna został ujęty przez pracowników i
przekazany mundurowym. Podejrzany trafił do policyjnego
aresztu.
Dziesięć minut przed godziną 14:00 policjanci zostali powiadomieni, że mężczyzna
ubrany w spodnie typu moro,
niebieską kurtkę i białą czapkę
chodzi po jednej z galerii handlowych i zachowuje się w sposób podejrzany, czyli tak jakby
chciał coś ukraść albo już to zrobił. Mężczyzna ten został ujęty
przez ochronę, kiedy chciał
opuścić galerię. Kilka minut
później na miejsce przyjechali
dzielnicowi, którzy przeprowadzili kontrolę podręcznego bagażu mężczyzny. W torbie miał
markową, damską bluzę wartą około 800 zł i pudełko z kosztowną zabawką dla dzieci. Na
przedmioty te nie miał żądnego
potwierdzenia zakupu. Po
chwili sam przyznał policjantom, że ukradł te rzeczy, ponieważ ma trudną sytuację materialną. Bluzę miał sprzedać, a
pieniądze przeznaczyć na zakupy żywności, natomiast zabawkę wziął dla swojego 14miesięcznego syna.
Przedmioty wróciły do sklepów. Policjanci zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do policyjnej celi. Przedstawiciele sklepów, z których skradziono rzeczy złożyli zawiadomienia. Teraz zatrzymany stanie przed są-

dem, który może go skazać na- czyzna zobowiązał się do nawet na 5 lat więzienia.
prawienia wyrządzonej szkody. O tym jednak jak zakończy
Płacił
się ta sprawa zadecyduje sąd,
nie swoją kartą
który może go skazać nawet na
Dzielnicowi zatrzymali 26-let- 10 lat więzienia.
niego obywatela Ukrainy podejWłamał się do kiosku
rzanego o posłużenie się kartą
po papierosy
bankomatową, utraconą przez
Mokotowscy policjanci w bez30-letnią kobietę. Mężczyzna
wykonał 47 transakcji na kwotę pośrednim pościgu zatrzymali
około 1300 zł. Robił zakupy w podejrzanego o kradzież z własklepach spożywczych, droge- maniem do jednego z kiosków
riach oraz aptekach. Za każdym przy ul. Narbutta. Mężczyzna
razem płacił zbliżeniowo nie prawdopodobnie wybił szybę
przekraczając kwoty 50 zł. ręką w butiku z prasą oraz droWpadł w sklepie z akcesoriami biazgami i zabrał kilka paczek
samochodowymi. Chciał zapła- papierosów, a także bilon w
cić po raz kolejny ale karta zosta- kwocie około 73 zł. O włamaniu
telefonicznie powiadomił poliła już zablokowana.
Jak ustalili policjanci z wy- cjantów przypadkowy świadek.
Niespełna pół godziny po półdziału zajmującego się ściganiem przestępstw przeciwko nocy policjanci pełniący służbę
mieniu 30-letnia mieszkanka po cywilnemu otrzymali komuMokotowa wybrała się z partne- nikat od oficera dyżurnego morem i dzieckiem na zakupy. kotowskiej Policji, że mężczyPodczas wybierania pieniędzy z zna wybił szybę w kiosku i kradbankomatu przy użyciu swojej nie rzeczy ze środka. Podejrzakarty nie wyjęła jej z czytnika. ny miał być ubrany w czerwoną
Zanim się zorientowała i zablo- czapkę i czerwone sportowe bukowała kartę przeprowadzono ty. Chwilę później na miejscu
nią już kilkadziesiąt transakcji. pojawili się policjanci. Ustalili, że
Podejrzany, zatrudniony ja- mężczyzna ucieka w kierunku
ko kurier w jednej z firm prze- ul. Słonecznej i parku Morskie
wozowych został zatrzymany w Oko. Idąc tym tropem w parku
jednym ze sklepów z akcesoria- zauważyli mężczyznę odpowiami samochodowymi, kiedy usi- dającego rysopisowi. Na widok
łował po raz kolejny zapłacić nie samochodu pobiegł on w głąb
swoją kartą. Po kilku minutach parku, zmierzając w kierunku
na miejscu pojawili się dzielnico- ul. Grottgera, a następnie ulicy
wi wezwani przez personel skle- Belwederskiej. Kilka chwil późpu. Mężczyzna trafił do policyj- niej został zatrzymany. Mężczynego aresztu. Jego pojazd służ- zna miał na dłoni ślady krwi. W
bowy policjanci przekazali in- torbie miał kilka paczek papierosów oraz bilon w kwocie około
nemu pracownikowi.
26-latek przyznał się do prze- 73 zł. Funkcjonariusze zabezstępstwa wyjaśniając, że zna- pieczyli przedmioty pochodząlazł kartę i postanowił z niej sko- ce z kradzieży. Podejrzany marzystać, gdyż jako kurier zarabia jący około 2 promile alkoholu
niewiele, a ma na utrzymaniu w wydychanym powietrzu trarodzinę na Ukrainie. Robił za- fił do policyjnego aresztu. Nie
kupy wszędzie tam, gdzie mógł przyznawał się do włamania.
Zebrany tej sprawie materiał
kupić do domu to czego mu
brakowało. Jeżdżąc służbowym dowodowy, a w tym m.in. zapis
samochodem przemieszczał się z kamer monitoringu wystardosyć szybko i odwiedzał dro- czył na przedstawienie mężgerie, apteki oraz sklepy spo- czyźnie zarzutów, za które teraz
żywcze gdzie robił zakupy nie sąd może go skazać nawet na
przekraczając kwoty 50 zł. Męż- 10 lat więzienia.

Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Bożena Powała
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

Galeria Działań w Szkole Podstawowej 323
Na początku marca w klasie III g odbyły się twórcze
warsztaty z cyklu Obecność Galerii Działań SMB
„IMIELIN” w ursynowskich szkołach. Uczniowie
wraz z wychowawczynią
Martą Jastalską gościli u
siebie malarkę Ewę Sokołowską, która ukończyła
Akademię Sztuk Pięknych
w Warszawie.
Artystka już od pierwszej
chwili wzbudziła zainteresowanie dzieci, stopniowo wprowadzając je w tajniki sztuki. Opowiedziała o tym, co ją inspiruje i
wyjaśniła, jak powstają jej prace.
Uczniowie z ciekawością oglądali wspaniałe dzieła i chętnie
zadawali pytania. Malarka tworząc swoje prace korzysta z różnych technik, takich jak fotografia, malarstwo, obiekty, wydruki graficzne. Jej dzieła ukazują
relacje człowieka z otoczeniem.
Kolejnym punktem tej przygody ze sztuką była część praktyczna warsztatów. Dzieci miały za
zadanie przygotować swoje miejsce pracy: wyjąć kartki z bloku,
farby i pędzle oraz nalać wody
do kubków. W tym samym czasie
artystka przygotowała ciekawą
kompozycję z kilku przedmiotów
w odcieniach niebieskiego, którą

umieściła na specjalnie przygotowanym stoliku. Gdy wszyscy
byli już gotowi, Pani Ewa wyjaśniła uczniom, że ich zadanie polega na namalowaniu martwej natury. Jak się okazało, nie było to
takie proste. Część dzieci podchodziła i przyglądała się obiektom,
aby uchwycić, jak najwięcej szczegółów. Niektórzy uczniowie najpierw przystąpili do szkicowana,
aby dokładnie odwzorować proporcje przedmiotów.
Dzieci dbały o każdy szczegół
swojej pracy. Skrupulatnie dobierały i mieszały kolory, aby
efekt ich działań był zachwycający. Malarka cały czas czuwała
nad uczniami oraz udzielała im
wskazówek. Choć obrazy malowane były z obserwacji, to cechowała je duża różnorodność,
dało się w nich dostrzec indywidualne podejście każdego dziecka. Po skończonej pracy każdy
mały artysta z dumą zaprezentował swoje dzieło, a Pani Ewa podkreślała mocne strony ich pracy.
Warsztaty zorganizowane
dzięki uprzejmości Pana Jacka
Fredo Ojdy i wsparciu Wydziału
Kultury m.st. Warszawy dla
Dzielnicy Ursynów były ciekawym oraz inspirującym spotkaniem z prawdziwą sztuką.
Marta Jastalska

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

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

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

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

701 75 00

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

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

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

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