
IS
S

N
 1

6
4

0
–4

0
5

X
   

   
   

  
W

Y
C

H
O

D
Z

I O
D

 2
0

0
0

 R
O

K
U

Grand Press Petro!

Czyt. str. 15

Zabierz głos w „Sąsiedzkich rozmowach“

Czyt. str. 6

10 grudnia 2020            czasopismo bezpłatne Nr 49 (1039)

Czyt. str. 8, 9 i 10Czyt. str. 8, 9 i 10

FOTO  BOGUSŁAW LASOCKI



2

O ile w działaniach rządu
polskiego na płaszczyźnie
międzynarodowej naj-

większe emocje i kontrowersje
wzbudzało ostatnio podtrzymy-
wane uparcie przez premiera Ma-
teusza Morawieckiego weto wo-
bec wiązania funduszy Unii Euro-
pejskiej z praworządnością w okre-
ślonym kraju, o tyle na scenie we-
wnętrznej publiczność podnieciła
się czymś zupełnie innym. Naj-
pierw mieliśmy otóż jawne prze-
kształcenie Radia Maryja w cyrk
przy okazji celebrowania 29. rocz-
nicy uruchomienia tej rozgłośni,
a potem światek dziennikarski zo-
stał zaskoczony informacją o
przejmowaniu prywatnej grupy
medialnej Polska Press przez pań-
stwowy koncern paliwowy Orlen.
W tym pierwszym wypadku – w
roli głównej wystąpił na toruń-
skim piedestale obywatel Tadeusz
Rydzyk, naczelny mag Rzeczypo-
spolitej tytułowany mylącym co-
kolwiek zwrotem „Ojciec Dyrek-
tor”. Mylącym, ponieważ – wedle
tego, co o nim wiemy – dzieci to on
na pewno nie ma, a jeśli słowo „pa-
dre” odnosić do duchowości, to
przecież trudno nie zauważyć, że
ten skrajny materialista ma tak
naprawdę z duchowością niewie-
le wspólnego.. 

D ziecionieróbstwo nie prze-
szkodziło temu nominalne-
mu ojcu w zajęciu stanowi-

ska w kwestii praktykowania przez
ludzi Kościoła pedofilii względnie
jej celowego ukrywania. No cóż,
mogli różni księża, również bisku-
pi, posuwać chłopczyków, mógł oj-
ciec Rydzyk posunąć się osobiście
do stwierdzenia, że takie grzeszki,
jakie zdarzyły się dbającemu aż
przesadnie o pedofilów biskupowi
Edwardowi Janiakowi, mogą każ-
demu się zdarzyć. Bo przecież po-
kusa czyha na nas w każdym miej-
scu i w każdej chwili. Tym bardziej
więc nie ma o czym gadać, a kryty-
kując Janiaka, wyrządza mu się
ewidentną krzywdę. Surowo uka-
rany przez papieża Janiak został
nazwany przez Rydzyka „współ-
czesnym męczennikiem”. Zwycię-
żyło bowiem stare przyzwyczaje-
nie, żeby swoje brudy prać pod wła-
sną sutanną, a przywdzianie kolo-
ratki traktować niczym automa-
tyczne rozgrzeszenie, co jednak w
demokratycznym społeczeństwie
obywatelskim jest rzeczą niedo-
puszczalną. Nic dziwnego więc, że
nawet koledzy po fachu określili
rocznicową przemowę toruniokra-
ty jako co najmniej niezręczność, a
on sam bodaj po raz pierwszy w
swojej karierze wypowiedział coś w
rodzaju przeprosin. Usprawiedli-
wiał się tym, że spontanicznie wy-
powiedziane przezeń słowa „zosta-
ły źle zrozumiane”. Może źle zrozu-
miana została również jego wypo-
wiedź sprzed lat, gdy nazwał
Pierwszą Damę Marię Kaczyńską
– czarownicą, radząc jej, żeby się
poddała eutanazji? 

N a te ekscesy ojca dyrektora
można by jeszcze od biedy
przymknąć oko, gdyby nie

fakt, że znowu w dyrdy pospieszy-
li doń z pokłonami politycy peł-
niący ważne funkcje państwowe, a
już minister sprawiedliwości i pro-
kurator generalny w jednej osobie

Zbigniew Ziobro wprost nie mógł
się tego zręcznego wydrwigrosza
nachwalić. Jak widać, czar toruń-
skiego redemptorysty robi swoje,
więc miliony złotych z państwo-
wej kasy przelewane są na potrze-
by jego biznesowych przedsięwzięć
bez mrugnięcia okiem. Już trudno
się w tym wszystkim połapać, bo
można odnieść wrażenie, że w
owym „maryjnym” imperium ktoś
taki jak Chrystus pozostaje jakby
postacią bez większego znaczenia.
Polityczni prominenci klękają tam
faktycznie przed samym Rydzy-
kiem, który jest dla nich tym słod-

szy, im bardziej słone sumy mu
przekazują. Aż wierzyć się nie
chce, że Rydzyk reprezentuje ten
sam Kościół, w którego imieniu ty-
le lat działał na Ursynowie po-
wszechnie lubiany i szanowany
śp. ksiądz Wojdat. Również Tade-
usz, ale przecież postać ulepiona z
zupełnie innej gliny. 

Drugi temat, który zafrapo-
wał opinię publiczną, czyli –
jeszcze ponoć niesfinalizo-

wany zakup grupy Polska Press
przez Orlen – ma rzeczywiście mnó-
stwo ciekawych aspektów. Żeby nie
było nieporozumień, od razu wyja-

śnię, że rodzimego tygodnika „Pas-
sa” nie należy mylić z niemiecką
grupą wydawniczą – Verlagsgrup-
pe Passau, od którego Orlen już od-
kupił albo ma dopiero odkupić Pol-
skę Press, obejmującą największe
dzienniki regionalne („Dziennik
Zachodni”, „Dziennik Bałtycki”,
„Gazetę Krakowską”, „Gazetę Po-
morską”...), grubo ponad sto tygo-
dników lokalnych, 500 portali i
portalików internetowych, niszo-
we stacje telewizyjne itd. Jak twier-
dzą kupujący, ten potężny zlepek
medialny daje dostęp do ponad 17
mln odbiorców. Transakcja prze-

prowadzana (przeprowadzona?)
przez paliwowego giganta wywra-
ca dotychczasowy porządek na ryn-
ku środków masowego przekazu i
– jak obawiaja się niektórzy – przy-
niesie nam radykalne zwiększenie
potencjału propagandowego, sprzy-
jającego obecnej władzy państwo-
wej. Oficjalnie mówi się – niebez-
podstawnie zresztą – o repoloniza-
cji mediów. Tyle że owo posunięcie
w dużym stopniu przywraca układ
z czasów PRL, gdy w służbie jednej
partii funkcjonował – pod płasz-
czykiem spółdzielni – olbrzymi kon-
cern RSW „Prasa, Książka, Ruch”.
Z Ruchem jako kolporterem dzi-
siejsza władza już dała sobie radę,
teraz zawłaszcza media papiero-
we i ich internetową otoczkę. Z by-
towego punktu widzenia coraz bar-
dziej podupadających tytułów i ty-
tulików – to dobrze, lecz z punktu
widzenia niezależności mediów –
na pewno źle. Owe środki maso-
wego przekazu mogą się bowiem
rychło stać środkami przekazu mu-
sowego, a nawet środkami przyka-
zu... A wtedy repolonizacja będzie
oznaczać comeback partyjnego
monopolu, no i wszyscy dziennika-
rze będą musieli tańczyć polkę mo-
nopolkę – i to dokładnie tak, jak
im władza państwowa zagra. Albo
ojciec dyrektor zaśpiewa... 

J eśli transakcja zostanie przez
odpowiedni urząd zatwier-
dzona, w lokalnych redak-

cjach nadejdzie najprawdopodob-
niej sądny dzień. Jednocześnie zaś
– jak można przypuszczać – poja-
wi się sporo wolnych miejsc pracy.
Bo jak to kiedyś chytrze powiadał
Lejzorek Rojtszwaniec: skoro za-
częli zwalniać, to zaraz zaczną
przyjmować. 

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Oddajmy krew jeszcze 
raz w tym roku

W związku z ogromnym zainteresowaniem listopadową zbiór-
ką krwi, razem z klubem Krewki Ursynów - Klub Honorowych
Dawców Krwi Dzielnicy Ursynów, postanowiliśmy także w grud-
niu zaprosić ekipę Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Warszawie. 

Tym razem zbiórka krwi odbędzie się w niedzielę, 13 grudnia,
w godz. 10.00-15.00. Jak zwykle na parkingu przy urzędzie. Łą-
czy nas krew, która ratuje życie! Ekipa Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie dołoży wszelkich
starań, aby oddanie krwi w czasie pandemii było bezpieczne.
Ważne jest, aby w tym szczególnym czasie stosować się do wszyst-
kich zaleceń. Ze względu na stan pandemii COVID-19 wstrzyma-
ne zostają zapisy do bazy potencjalnych dawców szpiku

Organizatorzy proszą aby nie przychodzić: z osobami towa-
rzyszącymi, z objawami infekcji, w przypadku kontaktu z osoba-
mi, u których potwierdzono zarażenie koronawirusem.

Najpiękniejsze szopki 
Grudzień to czas, w którym zawsze organizowany był konkurs

plastyczny „Najpiękniejsze Szopki Bożonarodzeniowe”. To jubi-
leuszowa, bo już 25. jego edycja! 

W tym roku ze względu na pandemię COVID-19 konkurs zo-
stał przeniesiony do sieci. Konkurs jest adresowany do dzieci w
wieku do 10 lat, a nagrody przyznajemy w dwóch kategoriach:
płaskiej techniki barwnej (malarstwo, pastel i inne techniki)
oraz plastycznej formie przestrzennej. Wyniki konkursu zosta-
ną ogłoszone 22 grudnia 2020 r. na stronie internetowej urzę-
du dzielnicy Ursynów. Autorzy, których prace zostaną nagrodzo-
ne lub wyróżnione przez jury, otrzymają pamiątkowe dyplomy
i nagrody. Zdjęcia szopek należy  wysyłać do 18 grudnia (piątek).
Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regula-
minie dostępnym na stronie internetowej www.ursynow.pl.

Życzenia dla Seniorów
Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego z Klubu Koalicji

Obywatelskiej zapraszają do udziału w akcji „Życzenia dla Seniorów”. 
Specjalne świąteczne pudełko, do którego można wrzucać

kartki z życzeniami stanęło przy wejściu od strony parkingu.
Akcja trwa do 17 grudnia (czwartek). Seniorzy z Dziennego
Domu Pomocy Społecznej na Ursynowie czekają na Wasze ży-
czenia! Jeśli chcecie podzielić się radością Świąt Bożego Naro-
dzenia z Seniorami, przyłączcie się do akcji „Życzenia dla Senio-
rów”. Wystarczy zrobić lub kupić kartkę, napisać świąteczne
życzenia, podpisać swoim imieniem lub imionami (jeżeli są to ży-
czenia od kilku osób) i wrzucić do świątecznego pudełka. Kart-
ki trafią do samotnych Seniorów i Seniorek z Dziennego Domu
Pomocy Społecznej w dzielnicy Ursynów.

Ursynoteka na wynos
Prawie 21 tysięcy zadowolonych czytelników, w tym 29 225 wy-

pożyczonych książek, 1 566 filmów, 1 238 audiobooków oraz 299
czasopism – to podsumowanie akcji „Ursynoteka na wynos”, któ-
ra rozpoczęła się 12 października. Książki można zamawiać przez
Internet, odbierać na miejscu w pełnym reżimie sanitarnym, a od-
dawać w biblioboxach. Akcja trwa do końca grudnia.

W związku z ogłoszonym stanem pandemii COVID-19, dzia-
łalność i funkcjonowanie bibliotek uległy ograniczeniu. Organi-
zując akcję „Ursynoteka na wynos” uwzględniono wytyczne i re-
komendacje Biblioteki Narodowej, dotyczące udostępniana zbio-
rów na zewnątrz. Cała akcja została przemyślana i dopracowa-
na w każdym szczególe. Priorytetem jest przede wszystkim za-
chowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, realizowanie wy-
pożyczeń bezkontaktowo oraz w pełnym reżimie sanitarnym.

Czytelnicy rezerwują tytuły po zalogowaniu się do katalogu
komputerowego. Takie zamówienie „widzi” w bazie bibliotecz-
nej pracownik Ursynoteki. Po przygotowaniu zamówionej pozy-
cji, system automatycznie powiadamia o przygotowanym zamó-
wieniu. Wtedy czytelnik może przyjść do biblioteki i odebrać
książki. Wzorem dla ursynowskich bibliotekarzy były restaura-
cje, gdzie zamawiane są potrawy na wynos. W ramach akcji
„Ursynoteka na wynos” biblioteka oferuje dostęp do całego księ-
gozbioru: literatura piękna, popularnonaukowa, literatura dzie-
cięca, audiobooki oraz filmy. Godziny „wydawania” zamówio-
nych pozycji dostosowano do potrzeb użytkowników, dlatego też
są to godziny popołudniowe: 15.00 - 18.00, a w środy 12.00 -
15.00 Zwrot książek jest możliwy przez całą dobę, za pośrednic-
twem znajdujących się przed placówkami biblioboxów.

Na Ursynowie także 
#PotrzebUEmy

Urząd dzielnicy Ursynów włącza się w symboliczny protest
przeciwko blokowaniu budżetu UE przez polski oraz węgierski
rząd. Dlatego wywieszono flagę unijną przed budynkiem urzę-
du, a napis Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy po zapad-
nięciu zmroku podświetlony jest na niebiesko. Akcja #PotrzebU-
Emy trwa w dniach 9-11 grudnia.

- W ten sposób chcemy podkreślić, jak bardzo czujemy się czę-
ścią Unii Europejskiej, jak ważne są wartości zjednoczonej Eu-
ropy. Podobnie jak inne samorządy w całym kraju, oczekujemy
jak najszybszego uruchomienia nowego budżetu UE i specjal-
nego funduszu na odbudowę gospodarki po kryzysie wywoła-
nym pandemią. W tym trudnym czasie szczególnie potrzebu-
jemy unijnego wsparcia i solidarności – mówi burmistrz dziel-
nicy Ursynów Robert Kempa. - Bez środków unijnych, tak spek-
takularny rozwój Warszawy, a więc i Ursynowa nie byłby moż-
liwy – dodaje.

Psia górka miała stać się
pięknym Parkiem Polskich
Wynalazców. Zwycięski
pomysł rodzi jednak kon-
trowersje.

Zagospodarowanie terenu
między ul. Rosoła a Szolca-Ro-
gozińskiego było obecne w de-
bacie od lat. Teren dawnych pól
uprawnych wsi Wolica pozostał
niezabudowany podczas po-
wstawania na Ursynowie zabu-
dowy wielorodzinnej w latach
80. XX wieku – na części tego
obszaru planowano szkolne te-
reny sportowe przy obecnej
Szkole Przymierza Rodzin. Zo-
stała wówczas na jego terenie
usypana górki z ziemi wydoby-
tej pod budowę fundamentów
powstającego osiedla. Na nie-
zagospodarowanym terenie po-
wstał wówczas nieformalny te-
ren rekreacyjny, z którego ko-
rzystali mieszkańcy pobliskich

bloków. Większość mieszkań-
ców, podczas konsultacji spo-
łecznych, była zgodna, iż znaj-
dujący się obecnie w stanie pół-
dzikim zieleniec należy zago-
spodarować na nowo. Dopiero
jednak po ogłoszeniu projektu
biura LS-Projekt część ursyno-
wian zapowiedziała chęć
wstrzymania projektu. Powo-
dem ma być zbyt duża ingeren-
cja w przyrodę. 

Lustro, zjeżdżalnia i inne
Według projektu całość par-

ku została podzielona na osiem
stref. Na zadrzewionym terenie
od strony ul. Szolca-Rogoziń-
skiego zaplanowano nietypowy
plac zabaw, na którym nawet
podczas upału ma być przyjem-
nie. Do dyspozycji dzieci będą
huśtawki, las pajęczyn, szczu-
dła, podesty na sprężynach, tu-
nele, tor przeszkód oraz zestaw

wspinaczkowy. Na miejscu ma
znaleźć się także 12-metrowa
zjeżdżalnia czy przyrząd do kre-
ślenia spiral oraz skomplikowa-
nych krzywych matematycznych
wymyślony przez Brunona 
Abakanowicza.

Co istotne, w parku Polskich
Wynalazców pojawi się rów-
nież lustro o maksymalnej wy-
sokości dwóch metrów, stanie
ono po wschodniej stronie par-
ku. Ma odbijać przestrzeń i
optycznie powiększać okolicę.
Na miejscu znajdziemy też pe-
ryskop, który jest również pol-
skim wynalazkiem.

W parku powstać ma między
innymi naturalny plac zabaw dla
dzieci z modułami edukacyjny-
mi odwołującymi się do tematy-
ki wynalazczości.  Nie przewi-
duje się nawierzchni utwardzo-
nych, a jedynie mineralne lub
gruntowe ulepszone. Uporząd-

kowana ma zostać też szata ro-
ślinna, oświetlone alejki parkowe
(oświetlenie typu LED z czujni-
kiem zmierzchu), zamontowa-
ne ławki, hamaki i kosze na
śmieci. Koszt zagospodarowa-
nia terenu według projektu to 2
mln złotych, zaś termin to ko-
niec 2021 roku. 

Zbyt duża ingerencja?
Ogłoszony projekt z pewno-

ścią jest oryginalny i ożywczy.
Nie wszyscy mieszkańcy są jed-
nak przekonani co do jego za-
sadności. Pojawiają się głosy, iż
zieleniec straci swój naturalny
charakter. Radny Antoni Pomia-
nowski z Inicjatywy Mieszkań-
ców Ursynowa zaapelował do
burmistrza, by wstrzymał prace
nad budową parku Polskich Wy-
nalazców.

– Gdy do mieszkańców do-
tarła informacja, co ma się
zmienić, to wielu się to nie
spodobało. Jest jeszcze czas, że-
by stworzyć nową koncepcję.
Ludzie chcieli parku, a nie róż-
norodnych instalacji, które za-
planowano. Od początku mó-
wili, że największym walorem
tego miejsca jest jego dziewi-
czy charakter – mówił w me-
diach Pomianowski.

Konsultacje społeczne w
sprawie parku miały miejsce w
latach 2015-2016, jak i również
tuż po ogłoszeniu projektu i
niewiele wskazuje, by protest
opozycyjnego radnego był sku-
teczny. Na jednej z ursynow-
skich grup na portalu Facebook
wywiązała się gorąca dyskusja.
Większość mieszkańców jest za
koncepcją przedstawioną przez
LS-Projekt, chociaż zdarzają się
głosy o utracie klimatu dawnej
psiej górki. Po nowym roku mo-
żemy się spodziewać kolejnych
działań w tej sprawie – ogło-
szenia przetargu na wykonaw-
cę robót. 

P i o t r  C e l e j

Urząd dzielnicy Ursynów
zlecił wymianę ziemi i na-
powietrzenie korzeni me-
todą Air Spade 3. Do 10
grudnia potrwa wymiana
gleby pod wybranymi, wie-
kowymi kasztanowcami
zwyczajnymi w Alei Kasz-
tanowej. 

Celem tych prac jest popra-
wa warunków siedliskowych
drzew. Koszt przedsięwzięcia to
48 951,00 zł. W sumie zostanie
wymieniona gleba na po-
wierzchni 185 m2. W przyszłym
roku urząd dzielnicy Ursynów
planuje poddać podobnym za-
biegom część z pozostałych

kasztanowców rosnących w Alei
Kasztanowej.

Kasztanowce do objęcia za-
biegiem zostały wyznaczone w
ramach ekspertyzy dendrolo-
gicznej zleconej przez urząd, do-
tyczącej oceny stanu zdrowot-
nego drzew. Korzenie oczysz-
czane są przy pomocy urządze-
nia Air Spade, dzięki któremu
przy wykorzystaniu strumienia
sprężonego powietrza możliwe
jest praktycznie nieinwazyjne
rozluźnienie i napowietrzenie
struktury gleby.

Celem tych prac jest popra-
wa warunków siedliskowych
drzew. Gleba pod wskazanymi
do zabiegu drzewami jest bar-
dzo zbita, natomiast korzenie
do prawidłowego funkcjonowa-
nia potrzebują gleby o rozluź-
nionej strukturze, dającej moż-
liwość wymiany gazowej i wod-
nej. Dodatkowo, z uwagi na ko-

nieczność walki ze szkodnikiem
atakującym kasztanowce (szro-
tówkiem kasztanowcowiacz-
kiem), co roku grabione są opa-
dłe liście, zawierające zimujące
larwy tego szkodnika. Zabieg
ten nie sprzyjał tworzeniu się
naturalnej ściółki, która odży-
wiałaby korzenie, chroniła
przed suszą i mrozem, a także
rozluźniała glebę.

Po zabiegu wymiany gleby na
wierzchu będzie rozłożona war-
stwa zrębków drzewnych, które
mają utrzymywać prawidłowe
parametry glebowe. Poprawa
właściwości fizycznych i che-
micznych gleby wokół korzeni
da możliwość utrzymania wital-
ności tego niezmiernie cennego
drzewostanu. Polepszenie wa-
runków siedliskowych omawia-
nych „drzew weteranów” jest
jednym ze sposobów walki ze
skutkami zmian klimatycznych.

Urząd dzielnicy Ursynów podsumo-
wał działania dotyczące koszenia
terenów zieleni, znajdujących się
pod opieką władz dzielnicy. Łącznie
w 2020 roku koszono tereny o cał-
kowitej powierzchni 181,85 ha. 

Koszenie zostało ograniczone do dwóch
razy w roku. To był jeden z punktów progra-
mu „10 kroków Ursynowa w walce z suszą”.
Do końca roku urzędnicy czekają na opinie
mieszkańców dotyczące tegorocznych prac
oraz ew. propozycji na 2021 rok. Należy je
wysyłać na adres ogrodnik@ursynow.pl.

Koszenie w 2020 r. - podsumowanie:
– Łącznie skoszono tereny o całkowitej powierzch-

ni 181,85 ha za kwotę 214 152,89 zł brutto.

– Zieleń przyuliczna – koszenie przepro-
wadzono w czerwcu i wrześniu. Łączna po-
wierzchnia terenów objętych koszeniem
78,70 ha; kwota 117 019,82 zł;

– Parki, skwery, zieleńce - koszenie
przeprowadzono w czerwcu i wrześniu
(plus dodatkowe koszenie w lipcu na czę-
ści terenów parkowych ze względu na
wydarzenia organizowane na tym terenie
oraz w październiku skoszenie łąk kwiet-
nych na terenie Parku im. R. Kozłowskie-
go). Łączna powierzchnia terenów obję-
tych koszeniem 34,84 ha; kwota 
45 608,07 zł;

– Zieleń niezagospodarowana - kosze-
nie zrealizowano w kwietniu i październi-
ku (plus dodatkowo w listopadzie koszenie
łąk kwietnych o powierzchni 3,66 ha).
Łączna powierzchnia terenów objętych ko-
szeniem 68,31 ha; kwota 51 525,00 zł.

Podsumowanie koszenia na Ursynowie 

Powietrze dla „drzew weteranów”

Co dalej z Parkiem Polskich Wynalazców?
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Samorządy przeciwko zawetowaniu budżetu UE
W związku z rządowym
pomysłem dotyczącym po-
zbawienia niektórych sa-
morządów funduszy euro-
pejskich odbyła się konfe-
rencja #potrzebUEmy.
Przedstawiciele samorzą-
dów i organizacji poza-
rządowych jasno określili:
zdecydowanie #potrzebU-
Emy dalszego wsparcia
funduszy europejskich, w
związku z czym po raz ko-
lejny apelujemy do pre-
miera Mateusza Mora-
wieckiego o niewetowanie
budżetu unijnego. 

Unia Europejska, którą współ-
tworzymy, to przede wszystkim
wspólnota wartości, do których
należą: poszanowanie godności
i praw człowieka, wolność, de-
mokracja, równość i praworząd-
ność. Te wartości są dla nas klu-
czowe, podobnie jak zasada po-
mocniczości, która jest zapisana
w systemie prawnym UE.

– To symptomatyczne, że sto-
imy tutaj wszyscy razem: pani
sołtys, panowie wójtowie, pan
marszałek, prezydenci. Dlate-
go, że my – samorządowcy - do-
brze wiemy, co znaczyłoby od-
cięcie nas i naszych obywateli
od funduszy europejskich. Brak
inwestycji. Tych inwestycji, dzię-
ki którym Polska zmieniła się
nie do poznania – mówił Rafał
Trzaskowski, prezydent Warsza-
wy. – Strategia, którą proponu-
je rząd, to strategia całkowicie
samobójcza. To nie tylko bloko-
wanie budżetu, z którego nasze
małe ojczyzny mogą się wspie-
rać i dzięki któremu mogą roz-
wijać się lokalnie, ale również
zablokowanie olbrzymiego pro-
gramu odbudowy, który opie-
wa na ponad bilion euro. To by
doprowadziło do sytuacji, w któ-
rej wszystkie państwa UE były-

by wspierane gospodarczo w
czasie wychodzenia z kryzysu.
Jedyną gospodarką europejską
pozbawioną takiego wsparcia
UE byłaby Polska. Jak tutaj wal-
czyć o konkurencyjność? – do-
dał prezydent.

Małgorzata Dąbrowska - soł-
tys Bończy i rolniczka od poko-
leń - podkreśliła jak ważne jest
myślenie o UE nie tylko w kon-
tekście funduszy, ale także war-
tości, które sprawiają, że jeste-
śmy wspólnotą, że możemy so-
bie ufać, czyli kwestii fundamen-
talnej w budowaniu zaufania
społecznego w naszym kraju.

– To nie jest przypadek, że dy-
namicznie rozwijamy się od
2004 roku, kiedy wstąpiliśmy do
UE, która związała nas swoimi
wartościami, ale dała też wiel-
kie wsparcie finansowe. Nam,
województwom, dała potężne
środki, jakimi są regionalne pro-
gramy operacyjne – mówi Ol-
gierd Geblewicz, marszałek woj.
zachodniopomorskiego. - Do
polskich regionów trafiło od
2007 roku 200 mld złotych. W
moim województwie, w per-
spektywie ostatnich 10 lat, było
to 10 mld złotych. Dla porówna-
nia: samo województwo rocznie
byłoby w stanie inwestować 100
mln złotych, a więc 10 razy mniej
– dodaje.

Mirosław Lech - wójt gminy
Korycin i członek zarządu Sto-
warzyszenia Samorządy dla Pol-
ski oraz Witold Liszkowski - wójt
gminy Puńsk, mówiąc o współ-
pracy przygranicznej, podkre-
ślali jak duże zaniepokojenie pa-
nuje wśród partnerów zagra-
nicznych, którzy nie rozumieją
postawy polskiego rządu.

W imieniu organizacji poza-
rządowych głos zabrała Marta
Perkowska, prezes Stowarzysze-
nia Otwarte Drzwi, które realizu-

je programy pomocowe na rzecz
osób wykluczonych społecznie,
głównie osób z niepełnospraw-
nościami, osób w kryzysie bez-
domności oraz dzieci i młodzie-
ży ze środowisk dysfunkcyjnych.

– Beneficjentem środków unij-
nych jesteśmy od ponad 10 lat,
od 5 realizujemy programy unij-

ne we współpracy z samorzą-
dem – podkreśliła Perkowska. -
Pełniąc dzisiaj niejako rolę rzecz-
nika interesów osób wykluczo-
nych, jestem przekonana, że
przed tymi osobami środki unij-
ne otwierają przede wszystkim
nowe możliwości, zwiększają ich
szanse – zarówno społeczne, ja-
ki i zawodowe, zwiększają za-
kres oddziaływania i efektyw-
ność działań, które realizujemy.
Są również niezbędnym elemen-
tem do wprowadzania zmian
systemowych na poziomie ogól-
nopolskim.

- Staje się rzecz straszna, bo
dla partykularnych interesów
jednej partii – Prawa i Sprawie-
dliwości, możemy mieć oprote-

stowany budżet unijny – mówi
Jacek Karnowski, prezydent So-
potu. - To przypomina trochę sy-
tuację, kiedy także Cyrankie-
wicz, a właściwie Moskwa za
niego oprotestowała plan Mar-
shalla w Polsce. Nie chcemy tej
powtórki, żeby ten nowy Plan
Marshalla Unii Europejskiej dla

Polski był oprotestowany, bo my
zawsze czujemy się Polakami,
czujemy się Europejczykami. I
nie chcielibyśmy, żeby dla party-
kularnych interesów ten rząd
zniweczył to, o co walczyliśmy
przez tyle lat - żebyśmy byli w
unii Europejskiej – dodaje.

Aby wyrazić swój sprzeciw
wobec zawetowania budżetu
unijnego przez rząd, samorzą-
dowcy zachęcają w dniach 9-11
grudnia do działań pokazują-
cych jak ważne są wartości zjed-
noczonej Europy, np. poprzez
wywieszanie flag unijnych, pol-
skich i lokalnych, wyświetlanie
flag unijnych czy odtwarzanie
w przestrzeni publicznej hymnu
Unii Europejskiej. K G

Plac postojowy przy ul. Rosoła na wysokości bloków
przy Lokajskiego zmienił się nie do poznania. Pełna
dziur gruntowa nawierzchnia i fragmenty starego be-
tonu zostały zastąpione asfaltem. Kierowcy wciąż ma-
ją do dyspozycji 45 miejsc postojowych.

O nową nawierzchnię parkingu przy ul. Rosoła na wysokości
bloków przy Lokajskiego 6 i 12 mieszkańcy zabiegali od wielu lat.
Dotychczasowa była gruntowa, a jej stan pogarszał się z każdym
rokiem. Przyczyniały się do tego zwłaszcza ulewne deszcze, któ-
re pogłębiały ubytki i sprawiały, że niektóre miejsca postojowe w
całości pokrywały się wodą. Niewiele lepiej wyglądał utwardzo-
ny fragment placu, bo składał się z popękanych i w wielu miejscach
pozapadanych betonowych płyt. O komforcie parkowania nie by-
ło mowy.

Teraz kierowcy zatrzymują tam auta w zdecydowanie innych
warunkach. Właśnie zakończył się remont, dzięki któremu obiekt
przestał przypominać dziki i zaniedbany plac postojowy – starą
nawierzchnię zastąpiono bitumiczną. Asfalt połozono na terenie ca-
łego parkingu, dzięki czemu liczba miejsc postojowych – 45 – nie
uległa zmniejszeniu.

Przy okazji wymieniono biegnący przy parkingu chodnik. Znisz-
czone i klawiszujące w kilku miejscach płyty zastąpiono nowymi,
betonowymi o wymiarach 50 x 50 cm. Dzięki temu najbliższe oto-
czenie placu zyskało na estetyce. Jednocześnie poprawiło się doj-
ście do miejsc postojowych. Po opadach kierowcy nie muszą brodzić
w błocie, żeby dostać się do zaparkowanych samochodów.

z d m . w a w . p l

Parking jak nowy!
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Echo Investment przeprowadzi rozmowy
z sąsiadami inwestycji i mieszkańcami
Kabat, które mają pomóc w lepszym za-
planowaniu nowego, miastotwórczego
projektu. Pierwsze spotkanie planowane
jest na początku przyszłego roku.

Celem dialogu i warsztatów – zapowiedzianych
przez Echo Investment w październiku – będzie
bardziej szczegółowe poinformowanie o inwesty-
cji oraz zaangażowanie sąsiedzkiej społeczności w
stworzenie rekomendacji, dzięki którym projekt
będzie lepiej dopasowany do charakterystyki Ka-
bat i lokalnych potrzeb. Mieszkańcy wypowiedzą
się między innymi na temat przestrzeni publicz-
nych i terenów zielonych w planowanej u zbiegu
al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Wąwozowej
inwestycji.

– To miejsce ma potencjał, żeby stać się lokal-
nym centrum spełniającym oczekiwania miesz-
kańców Kabat. Chcąc, żeby cały projekt był jak
najlepiej dopasowany do lokalnych potrzeb posta-
nowiliśmy zaprosić sąsiadów do wspólnych roz-
mów i zapytać o to, jak chcieliby korzystać z tego
miejsca, jaki powinno mieć ono charakter, co lu-
bią i co jest dla nich ważne, a także czego braku-
je im na Kabatach. Podobnie jak władze dzielni-
cy jesteśmy świadomi wagi i roli, jaką w planowa-
niu i urządzaniu miasta odgrywa dziś dialog z
mieszkańcami, wymiana wiedzy i dzielenie się
informacjami – Marcin Materny, członek zarządu
Echo Investment.

Dialog i warsztaty, nazwane „Sąsiedzkimi roz-
mowami” poprowadzi zespół Think Tank Miasto.
Tworzący go psychologowie środowiskowi i spo-
łeczni, badacze oraz analitycy od 15 lat uczestni-
czą w projektach związanych z informowaniem,
wymianą wiedzy i dialogiem dotyczącym prze-
strzeni miejskich.

– Wiele lat doświadczeń wskazuje, że współpra-
cując z mieszkańcami przy projektowaniu nowych
miejsc wymieniamy się wiedzą, z której chętnie ko-

rzystają projektanci. Dobry proces dialogu spra-
wia, że uczestnicy czują się zaangażowani i poin-
formowani o tym, jak dane miejsce będzie tworzo-
ne i co, kiedy się wydarzy. Dzięki wkładowi osób
mieszkających w okolicy i znających miejsce od
podszewki, możliwe jest uzyskanie jakościowo
lepszych rozwiązań i dopasowanie ich do lokalne-
go kontekstu i specyfiki – Joanna Stefańska, Think
Tank Miasto.

Inwestycja szykowana przez Echo Investment na
warszawskich Kabatach zrealizowana zostanie w
zgodzie z filozofią opierającą się na budowaniu do-
brze zaprojektowanych, nowoczesnych i wielofunk-
cyjnych kwartałów wpisujących się w miejską tkan-
kę i ją uzupełniająca. Podobnie, jak będące na ukoń-
czeniu Browary Warszawskie, powstająca w Łodzi
Fuzja czy projekt w sercu Służewca Przemysłowego.

Jesteś sąsiadem projektu Echo na Kabatach lub
mieszkasz w okolicy? Chcesz wiedzieć więcej – za-
pisz się na newsletter informujący o kolejnych
krokach w „Sąsiedzkich rozmowach” na stronie
www.kabaty.echo.com.pl.

Miastotwórcza koncepcja Echo Investment na
Kabatach zakłada zmianę niedostępnego i nie-
atrakcyjnego fragmentu osiedla w nowe, lokalne
centrum zaplanowane przy współudziale sąsiedz-
kiej społeczności i mieszkańców okolicy. Wyróż-
nikami tego otwartego i ogólnodostępnego kwar-
tału, skupiającego w jednym miejscu wszystkie
najważniejsze miejskie funkcje, będą przyjazne i
funkcjonalne przestrzenie społeczne oraz tereny
zielone. Za architekturę projektu odpowiadają
pracownie MOFO Architekci i WWAA.

Prace nad koncepcją na Kabatach są prowa-
dzone w zgodzie z filozofią „destinations”, która
opiera się na budowaniu dobrze zaprojektowa-
nych, nowoczesnych i wielofunkcyjnych kwarta-
łów wpisujących się w miejską tkankę i ją uzupeł-
niającą. W ten sam sposób Echo Investment reali-
zuje Browary Warszawskie, łódzką Fuzję czy pro-
jekt w sercu Służewca Przemysłowego.

Jaka inwestycja Echo Investment na Kabatach?

Zabierz głos w „Sąsiedzkich rozmowach”

W piątek 4 grudnia odbyło
się odsłonięcie tablicy
upamiętniającej zasłużo-
nych dla kultury polskiej
mieszkańców domu przy
ul. Odolańskiej 20. 

W uroczystości uczestniczył
burmistrz Rafał Miastowski oraz
wiceburmistrz Krzysztof Skoli-
mowski, Przewodnicząca Komi-
sji Kultury i Nazewnictwa Rady
Dzielnicy Mokotów radna Boże-
na Kosińska-Krauze oraz radna
Natalia Polubiec. 

W historii każdego miasta
można znaleźć miejsca, o któ-
rych czasami mówi się, że jest w
nich genius loci, ów szczególny
„duch miejsca”, sprawiający, że
wypełnia je energia ludzi, któ-
rzy na długi czas związali z nimi
swój los. A cóż dopiero, gdy ową
energią emanują wybitni twórcy,
których nazwiska można zna-
leźć w każdej encyklopedii, któ-
rych dzieła podziwiają kolejne
generacje. Różne miasta mają
takie domy, jednym z najsłyn-
niejszych jest słynny krakowski
Dom Literatów, miejsce nazna-
czone obecnością legendarnych
już dziś prozaików i poetów.

Z pewnością on właśnie stał
się częścią historycznej pamięci

dziejów powojennej polskiej kul-
tury, stał się legendą, z którą zda-
wało się trudno jest mierzyć się
innym, tak bardzo ta legenda
przyćmiła inne miejsca i inne
miasta, także Warszawę. A jed-

nak i w niej, mimo niepomier-
nie trudniejszych powojennych
warunków bytowych – takie
miejsce powstało. To kamienica
na warszawskim Mokotowie
przy Odolańskiej 20.

W ramach zadania „Budowa przedszko-
la przy ul. Bernardyńskiej 14” powstaje
nowy 8-oddziałowy budynek przedszko-
la. Wykonamy również wykończenie we-
wnętrzne oraz zewnętrzne, zagospoda-
rowanie terenu. Powstanie także przyja-
zny dzieciom plac zabaw. Teren wokół
zazieleni się dzięki nowym nasadze-
niom, trawnikowi i ławkom. 

Prace budowlane rozpoczęto w sierpniu 2019
r., a planowany termin oddania do użytkowania

to marzec 2021 r. W chwili obecnej zaawansowa-
nie prac wynosi 90%. Wartość inwestycji to ponad
17 mln zł.

Z kolei w miejscu istniejącego przedszkola przy
al. Niepodległości 17 powstaje nowe 6-oddziało-
we przedszkole. Przedszkole będzie przytulnie
urządzone w środku, a teren wokół na nowo za-
gospodarowany. Prace budowlane rozpoczęto w
styczniu 2020 r., planowany termin zakończenia
to maj 2021 r. Obecne zaawansowanie prac wyno-
si 65%. Wartość inwestycji to ponad 13 mln zł.

W sobotę w hali sportowej XXXIV Liceum
Ogólnokształcącego im. Miguela de Ce-
rvantesa odbył się Mikołajkowy Turniej
Trio Basket. Koszykówka nie zalicza się
do sportów indywidualnych, za to nie
można uczestnikom i uczestniczkom od-
mówić zawziętości i ducha walki. Osiem
drużyn rywalizowało ze sobą z podzia-
łem na zespoły żeńskie i męskie. 

Trio Basket to nic innego jak uliczna koszyków-
ka przeniesiona do hali. Zespoły składają się z
trzech osób, a gra toczy się do jednego kosza, jak
w amerykańskich filmach.

W zakończonym mikołajkowym turniej koszy-
kówki wyniki wyglądają następująco:

Dziewczyny:
I miejsce – Wójcik Team
II miejsce – Kochanowski
III miejsce – Cervantes 1
Chłopcy:
I miejsce – Las Vegas
II miejsce – Kochanowski
III miejsce – Team Mirecki
„Warszawska Syrenka” to impreza szermiercza,

która na stałe wpisała się w kalendarz mokotow-
skich imprez sportowych. W tym roku ze względu

na ograniczenia turniej ruszył wyjątkowo 5 grud-
nia. Walki trwały przez dwa turniejowe dni. Impre-
za odbyła się jak zwykle w hali szermierczej przy ul.
Piaseczyńskiej 71. Organizatorem Imprezy był Klub
Szermierzy „Warszawianka”. Zawody przeprowa-
dzone były w następujących kategoriach: amatorzy
(zarówno dorośli jak i dzieci z podziałem na kate-
gorie wiekowe), dzieci, młodzicy oraz juniorzy
młodsi zrzeszeni i trenujący w klubach sportowych.

W niedzielę 6 grudnia w hali sportowej Szkoły
Podstawowej nr 85 przy ul. Narbutta 14 odbył się
Turniej Karate Shinkyokushin Mokotów Cup 2020
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów. Turniej
zorganizował Uczniowski Klub Sportowy Heros,
który działa na terenie dzielnicy od 2015 roku. W
zawodach wzięli udział uczestnicy w wieku od 5
do 18 lat. Zawodnicy mogli zweryfikować podczas
walk swoje umiejętności oraz wykazać się odpo-
wiednim doborem techniki. Jak zwykle, obok
chwil radości z sukcesu pojawiały się również łzy
i wściekłość z odniesionej porażki. 

Zawodnikom kibicowali burmistrz Rafał Mia-
stowski wraz z wiceburmistrzem Krzysztofem
Skolimowskim. Wszystkie imprezy odbyły się z
zachowaniem wymogów sanitarnych i zasad bez-
pieczeństwa!

Niezwykli mieszkańcy mokotowskiego domu

Prace przy budowie nowych placówek

Sporty walki zdominowały Mokotów
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Rozmowa z Grzegorzem Jakubcem, prezesem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”

Czy prezydent stolicy wsłucha się w głos mieszkańców w sprawie gospodarki odpadami?

TTAADDEEUUSSZZ PPOORRĘĘBBSSKKII:: CChhcciiaałł-
bbyymm ww wwyywwiiaaddzziiee zz PPaanneemm sskkoonn-
cceennttrroowwaaćć ssiięę nnaa ppaalląącceejj kkwweessttiiii,,
jjaakkąą jjeesstt ggoossppooddaarrkkaa ooddppaaddaammii
ww WWaarrsszzaawwiiee,, cczzyyllii iicchh ooddbbiióórr,, ssee-
ggrreeggaaccjjaa,, wwyywwóózz,, uuttyylliizzaaccjjaa ii
zzwwiiąązzaannee zz ttyymm ooppłłaattyy.. OOssttaattnniioo
rraattuusszz ppooiinnffoorrmmoowwaałł oo ppllaannaacchh
wwyybbuuddoowwaanniiaa ww ssttoolliiccyy nnoowwoocczzee-
ssnneejj ssppaallaarrnnii śśmmiieeccii.. OOkkrrzzyykknniięęttoo
wwiieellkkii ssuukkcceess.. PPrroosszzęę oo ppaańńsskkii kkoo-
mmeennttaarrzz,, zz ppuunnkkttuu wwiiddzzeenniiaa

cczzłłoonnkkóóww wwaarrsszzaawwsskkiieejj ssppóółłddzziieell-
cczzoośśccii mmiieesszzkkaanniioowweejj..

GGRRZZEEGGOORRZZ JJAAKKUUBBIIEECC:: Czy
jest to sukces, okaże się dopiero
po uruchomieniu zakładu. Naj-
większe wątpliwości budzi we
mnie jego nazwa – spalarnia. Fak-
tycznie, część energetyczną od-
padów trzeba termicznie utylizo-
wać, ale spalać wszystkie odpady
komunalne „jak leci”? Bez sor-
towni, bez segregacji? Chyba coś

jest nie tak. W nowoczesnych sys-
temach gospodarki odpadami
kluczową kwestią jest segregacja
na różne frakcje – energetyczną,
plastik, papier, szkło, bio, kom-
post. Dopiero po dokładnej segre-
gacji wkłada się do pieca frakcję
energetyczną lub tzw. paliwo al-
ternatywne z odpadów. 

WW NNiieemmcczzeecchh ssppaallaa ssiięę ppoonnaadd
5544 pprroocc.. ooddppaaddóóww,, aa nnaajjwwiięęcceejj,,
bboo ppoonnaadd 6600 pprroocc..,, ww ppaańńssttwwaacchh
sskkaannddyynnaawwsskkiicchh:: DDaanniiii,, SSzzwweeccjjii ii
NNoorrwweeggiiii.. WW ccaałłeejj EEuurrooppiiee ddzziiaałłaa
ppoonnaadd 550000 ssppaallaarrnnii.. WW PPoollssccee jjeesstt
iicchh zzaalleeddwwiiee oossiieemm……

Minęło  trzydzieści lat od trans-
formacji ustrojowej w państwie, a
my w kwestii gospodarowania od-
padami nadal tkwimy w dołkach
startowych. Należy wreszcie
zmienić podejście do tego kluczo-
wego zagadnienia. Wszak jest to
strategiczna gałąź gospodarki
każdego kraju. W niektórych kra-
jach zachodnich spalarnie śmieci
powstały kilkadziesiąt, a nawet
ponad sto lat temu. Dzisiaj UE sta-
wia coraz większe wymogi na re-
cykling odpadów. Do 2035 roku
mamy przygotować recykling, by
wagowo ponownie użyć mini-
mum 65 proc. odpadów komu-
nalnych. Warszawa powinna roz-
począć inwestycje od nowocze-
snej instalacji do sortowania od-
padów, a nie od ostatniego ele-
mentu systemu.  Może spalanie
frakcji energetycznej należałoby
powierzyć dysponującej spalar-
nią “Czajce” i rozbudować istnie-
jącą, a niekoniecznie budować
nową za 2 miliardy złotych? Za
te środki można by wybudować
kilka nowoczesnych, laserowych
instalacji do segregowania odpa-
dów, gdzie śmieci dzieli się na po-

szczególne frakcje i później te
frakcje wykorzystuje – część do
kompostowania, część do ponow-
nego wykorzystania, część do pro-
dukcji, na przykład materiałów
budowlanych i innych. Zbieranie
śmieci i ich palenie to najdroższa
z możliwych metod pozbywania
się odpadów. 

RRaattuusszz ttwwiieerrddzzii,, żżee ssppaallaarrnniiaa
bbęęddzziiee ddooddaattkkoowwoo ggeenneerroowwaaćć
eenneerrggiięę cciieeppllnnąą,, kkttóórraa ppoossłłuużżyy
mmiieesszzkkaańńccoomm……

Ale Warszawa nie potrzebuje
zastrzyku dodatkowej energii
cieplnej, ponieważ w mieście
funkcjonują trzy potężne ciepłow-
nie, które bez problemu zapew-
niają ciepło w naszych mieszka-
niach. Poza tym należy zauwa-
żyć, że zapotrzebowanie na ciepło
ciągle maleje – z dwóch powo-
dów. Po pierwsze, ociepla się kli-
mat; po drugie od lat wykonywa-
na jest termomodernizacja bu-
dynków mieszkalnych, więc na-
wet ciągle zwiększająca się liczba
nowych domów nie spowoduje
problemów z dostawami do nich
ciepła, ponieważ będą m.in. kon-
sumować oszczędności wygospo-
darowane w ocieplonych starych
zasobach. 

PPrroobblleemm zzee śśmmiieecciiaammii nniiee ppoo-
wwssttaałł ddzziiśś.. BBrraakk ssppaallaarrnnii ii nnoowwoo-
cczzeessnnyycchh iinnssttaallaaccjjii ddoo sseeggrreeggoowwaa-
nniiaa ooddppaaddóóww ttoo „„zzaassłłuuggaa”” wwsszzyysstt-
kkiicchh kkoolleejjnnyycchh zzaarrzząąddóóww WWaarrsszzaa-
wwyy ppoocczząąwwsszzyy oodd 11999900 rr.. CCoo,, PPaa-
nnaa zzddaanniieemm,, jjeesstt ppoowwooddeemm zzaanniiee-
cchhaańń?? BBrraakk wwyyoobbrraaźźnnii??

W okresie ostatnich kilkunastu
lat wielokrotnie spotykałem się z
różnymi stołecznymi decydenta-
mi i niczym mantrę powtarzałem,
że opracowanie nowoczesnego

systemu pozbywania się odpa-
dów to dla miasta absolutny prio-
rytet. Wie pan, jaką otrzymywa-
łem odpowiedź? Zawsze taką sa-
mą: problem śmieci, jak wiele in-
nych, załatwi niewidzialna ręka
wolnego rynku. Załatwiła…, ale
kosztem mieszkańców Warsza-
wy. A tak naprawdę, niewidzialna
ręka w tym przypadku zawiodła,
bo nie było szans, by ogarnęła
kwestię tak rozległą i tak ważną
jak gospodarka odpadami. A ta
gospodarka to gigantyczny biz-
nes i po handlu bronią oraz narko-
tykami najbardziej opłacalny.
Związana jest z wieloma innymi
obszarami gospodarki oraz ochro-
ną środowiska. Pytanie: co dzieje
się ze śmieciami odbieranymi od
mieszkańców Warszawy? Gdzie
trafiają i czy są segregowane? W
jaki sposób są utylizowane? Te-
go nie wiemy, choć władze miasta
powinny w ramach edukacji spo-
łeczeństwa zaprezentować miesz-
kańcom kolejne etapy prowadzą-
ce do całkowitego zutylizowania
warszawskich odpadów. Wtajem-
niczeni twierdzą, że nasze śmieci
są częściowo dołowane, przeła-
dowywane na peryferiach i roz-
wożone po kraju, bo przecież sto-
lica nie posiada własnych insta-
lacji, poza niewielką spalarnią na
Targówku i niewielką prywatną
sortownią. To z kolei generuje
koszty, stąd te drastyczne pod-
wyżki opłat dla mieszkańców. 

MMóówwii PPaann nniiee ttyyllkkoo ww sswwooiimm
iimmiieenniiuu,, lleecczz ttaakkżżee ww iimmiieenniiuu ssee-
tteekk ttyyssiięęccyy wwaarrsszzaawwsskkiicchh ssppóółł-
ddzziieellccóóww.. KKrryyttyykkoowwaaćć łłaattwwoo,, aallee
wwsskkaazzaaćć kkoonnkkrreettnnee rroozzwwiiąązzaanniiaa
zznnaacczznniiee ttrruuddnniieejj……

Chcę mocno zaznaczyć, że,
owszem, jest to z mojej strony kry-

tyka poczynań stołecznych decy-
dentów, ale nie ich piętnowanie.
Moje częste ostatnio wystąpienia
w sprawie opracowania spójnego
i nowoczesnego systemu gospo-
darowania odpadami to bardzo
głośno artykułowany apel do pre-
zydenta Rafała Trzaskowskiego,
by zgodnie z deklaracjami o wsłu-
chiwaniu się w głos warszawia-
nek i warszawiaków zechciał
wsłuchać się także w warszawski
vox populi w kwestii śmieci, bo
zaczynamy w nich tonąć. Nie wol-
no zrzucać konsekwencji wynika-
jących z wieloletnich błędów na
barki mieszkańców, fundując im
co pewien czas drastyczne pod-
wyżki. Nowe zasady naliczania
opłat za śmieci według zużycia
wody nie są – wbrew twierdze-
niom urzędników – sprawiedliwe
i wprowadzają wiele niebezpiecz-
nych mechanizmów, które będą
prowadzić do niekontrolowane-
go wzrostu opłat za śmieci. 

MMiiaannoowwiicciiee??
Rozliczenia dokonuje się we-

dług wskazań licznika głównego
budynku, a nie wodomierzy w
mieszkaniach. Brak jest jakich-
kolwiek zabezpieczeń chronią-
cych przed naliczaniem wysokich
opłat za śmieci w przypadku nie-
kontrolowanego wycieku wody,
a to może prowadzić do opłat rzę-
du kilku tysięcy złotych w przy-
padku na przykład awarii. Rada
m.st. Warszawy nie określiła mak-
symalnej wysokości opłat za śmie-
ci dla gospodarstwa domowego,
co jest niezgodne z orzeczeniem
TK.  Wbrew twierdzeniom urzęd-
ników warszawskiego ratusza,
wprowadzenie nowego systemu
wcale nie doprowadzi do znaczą-
cego obniżenia opłat dla gospo-

darstw jednoosobowych. W wie-
lu przypadkach będzie nawet dro-
żej, a w przypadku gospodarstw
wieloosobowych nowe zasady
prowadzą wprost do skokowego,
wielokrotnego wzrostu opłat. Tak
na marginesie – powiązanie cen
wywozu odpadów ze zużyciem
wody w czasie pandemii, kiedy
rządzący i  media nawołują do
częstszego mycia rąk i prania
odzieży, jest posunięciem cokol-
wiek dziwnym i chyba niezbyt do-
brze przemyślanym. Tak duża
podwyżka opłat tylko w jednej
pozycji – sama w sobie będzie dla
wielu rodzin wręcz nie do udźwi-
gnięcia. I to wszystko w sytuacji
nadciągającego dużego kryzysu
ekonomicznego.

NNaa kkoonnffeerreennccjjaacchh pprraassoowwyycchh ii
ww wwyyppoowwiieeddzziiaacchh ddllaa mmeeddiióóww
cciiąąggllee pprrzzeewwiijjaa ssiięę ssłłoowwoo „„nniieesspprraa-
wwiieeddlliiwwee””.. MMoożżee ppaann ooddnniieeśśćć ssiięę
ww sszzcczzeeggóółłaacchh ddoo tteejj,, ppaańńsskkiimm
zzddaanniieemm,, nniieesspprraawwiieeddlliiwwoośśccii?? NNaa
cczzyymm mmaa oonnaa ppoolleeggaaćć??

Uchwały Rady m.st. Warsza-
wy wprowadzają  preferencyjny
system naliczania opłat za śmie-
ci dla niektórych lokali użytko-
wych, np. sklepów.  A przecież
tego typu placówki wytwarzają
znacznie więcej odpadów niż go-
spodarstwa domowe, z jakiego
więc tytułu te preferencje? Zuży-
cie wody jest w takich lokalach
niewielkie, więc będą one płacić
opłaty za śmieci na dużo niższym
poziomie niż mieszkańcy, a śmie-
ci wytwarzają wielokrotnie wię-
cej. I tak, sklep spożywczo – wa-
rzywny o powierzchni około 75
mkw. obecnie płaci około 100 zł
za  miesiąc, a po zmianie zasad
będzie płacił tylko 50. Jeszcze
większa dysproporcja występuje
w przypadku sklepów wielkopo-
wierzchniowych, zlokalizowa-
nych w budynkach mieszkalnych.
Sklep o powierzchni 1100 mkw.
dotychczas płacił około 1500 zł
miesięcznie, po zmianach będzie
płacił prawie 10 razy mniej, oko-
ło 160 zł, czyli na poziomie opła-
ty trzyosobowej rodziny. Czy jest
to sprawiedliwe? 

WWiięękksszzoośśćć mmiieesszzkkaańńccóóww WWaarr-
sszzaawwyy nniiee mmaa bbllaaddeeggoo ppoojjęęcciiaa oo
ttaakkiicchh ddyysspprrooppoorrccjjaacchh......

Właśnie, ale to nie wszystko.
Nie jest też sprawiedliwe całkowi-
te wyłączenie z opłat za śmieci
lokali niezamieszkiwanych bądź
nieużytkowanych, a  znajdują-
cych się w budynkach mieszkal-
nych. W tych lokalach nie ma zu-
życia wody lub jest ono śladowe.
Ktoś może powiedzieć, że nie wy-
twarzają także śmieci. Ale prze-
cież odpady powstają też na nie-
ruchomości wspólnej (liście, tra-
wa, gałęzie, opakowania po środ-
kach utrzymania i wyposażenia
części wspólnych nieruchomości,
etc.). Ustawa o własności lokali
mówi jasno, że koszty utrzyma-
nia części wspólnych nierucho-
mości ponoszą WSZYSCY właści-
ciele. Coraz więcej osób fizycz-
nych czy inwestorów instytucjo-
nalnych kupuje po kilka, kilka-
naście, a często i po kilkadziesiąt
lokali mieszkalnych jako lokatę
kapitału, by po kilku latach sprze-
dać z zyskiem. Dlaczego więc
właściciele takich lokali nie mają
partycypować w kosztach wywo-
zu odpadów powstałych w czę-
ściach wspólnych? Może warto
byłoby rozważyć wprowadzenie
dwuparametrowego sposobu na-
liczania opłat?  Adekwatne i pro-
porcjonalne obciążenie wszyst-
kich użytkowników systemu spo-
woduje obniżenie opłat dla
mieszkańców Warszawy. Takie
propozycje były przesyłane do ra-
tusza i rady miasta.  Niestety po-
zostały bez odpowiedzi. Czy bio-
rąc to wszystko pod uwagę – jest
sprawiedliwie? 

PPyyttaanniiee zz ggaattuunnkkuu rreettoorryycczznnyycchh..
Poza tym dodam, że uchwały

wprowadzają niejasny i niezgod-
ny z prawem (są już w tej kwestii
orzeczenia wojewódzkich sądów
administracyjnych) mechanizm
naliczania opłat według „histo-
rycznego” zużycia wody – śred-
nia z 6 miesięcy z ostatnich 12
miesięcy.  Nie wiadomo których.
Taka dowolność pozostawiona w
uchwale była już zakwestionowa-
na przez sądy w przypadku
uchwał innych samorządów.
Oznacza tak naprawdę opłatę ry-
czałtową, a nie od faktycznego
bieżącego zużycia wody. Ostat-
nie uchwały Rady m.st. Warszawy
to nic innego, jak przerzucenie na
mieszkańców Warszawy kosztów
ponaddwudziestoletnich zanie-
dbań warszawskiego ratusza w
zakresie gospodarki odpadami.
Urzędnicy miejscy chętnie zasła-
niają się zapisami ustawy – fak-
tycznie ułomnej i wymagającej
szybkiej nowelizacji – ale nie
wszystkie zaniedbania i narasta-
jące koszty da się wytłumaczyć
złą ustawą. W miastach, w któ-
rych wybudowano nowoczesne
instalacje, opłaty są dwu, a na-
wet trzykrotnie niższe.  Dodam,
że uchwały mają jeszcze inne po-
ważne mankamenty, stąd  Sto-
warzyszenie Spółdzielców  Miesz-
kaniowych i Zarządców Nieru-
chomości „Konfederacja War-
szawska” przygotowało akcję in-
formacyjną o skutkach ich wej-
ścia w życie, 

LLeekk nnaa ccaałłee śśmmiieecciioowwee zzłłoo?? ZZnnaa
ppaann ttaakkii lleekk??

Trzeba po prostu chcieć i my-
śleć długofalowo. Najlepszy przy-
kład Białystok, gdzie mieszkańcy
płacą za wywóz śmieci ponad
trzykrotnie mniej niż warszawia-
cy. Ale tam funkcjonuje gminny
Zakład Utylizacji Odpadów Ko-
munalnych, którego budowa
trwała 9 lat. Obiekt wyposażony
jest w instalację oczyszczania spa-
lin, która wychwytuje i unieszko-
dliwia toksyczne związki. Biały-
stok ma jedne z najniższych  sta-
wek w Polsce, ponieważ miasto
posiada własne instalacje – wy-
budowano tam nowoczesną in-
stalację do sortowania, kompo-
stowania i termicznej utylizacji

śmieci, przekształcającą je  w
energię cieplną, oraz własne skła-
dowisko. To powoduje, że samo-
rząd nie musi płacić pośrednikom.
To jest właśnie lek na śmieciowe
zło. Każde duże miasto w Polsce
powinno posiadać takie instala-
cje. Jest jeszcze kilka przykładów
w Polsce, gdzie poradzono sobie
znakomicie z gospodarką odpa-
dami, jak  chociażby Bydgoszcz
czy Rzeszów. Przed nowelizacją
ustawy zwanej śmieciową w War-
szawie działało 120 firm wywożą-
cych odpady, dzisiaj funkcjonu-
je… 7. Nie robią sobie konkuren-
cji, nie wchodzą sobie w drogę,
na niektóre dzielnice oferty skła-
dała tylko jedna firma. Nie było
wyjścia i miasto musiało wybie-
rać. Wytworzyła się sytuacja, że
firmy śmieciowe dyktują ceny, a
płacić musimy my, mieszkańcy. 

ZZmmiieenniiaammyy tteemmaatt.. PPllaannyy wwyy-
bbuuddoowwaanniiaa pprrzzeezz mmiiaassttoo nnaa tteerree-
nniiee PPaarrkkuu DDoolliinnaa SSłłuużżeewwsskkaa „„NNaa-
ttuurraallnneeggoo PPllaaccuu ZZaabbaaww”” wwyywwoo-
łłaałłyy oossttrree pprrootteessttyy ookkoolliicczznnyycchh
mmiieesszzkkaańńccóóww.. CCoo kkoonnkkrreettnniiee jjeesstt
zzaarrzzeewwiieemm kkoonnfflliikkttuu??

Rzeczywiście, realizacja tego
projektu wzbudziła niespotyka-
ny na naszym osiedlu protest spo-
łeczny. Mieszkańcy twierdzą, że to
tak, jakby zbudować paśnik do
dokarmiania dzikich zwierząt na
pl. Defilad. Taki sam efekt będzie
z placem zabaw w Parku Dolinka
Służewska, który nie jest typo-
wym miejskim parkiem. Jest to
naturalny teren z bogatą fauną i
florą, niespotykaną w innych re-
jonach miasta. Mimo protestu
społecznego Zarząd Zieleni m.st.
Warszawy z uporem godnym lep-
szej sprawy forsuje budowę placu
zabaw na tym terenie, twierdząc,
że musi on być zrealizowany, po-
nieważ jest to projekt Budżetu
Obywatelskiego. Urzędnicy nie
podali jednak konkretnej podsta-
wy prawnej takiego twierdzenia,
a przecież znane są przypadki re-
zygnacji z realizacji projektów z
BO. Jeżeli realizacji jakiegoś pro-
jektu towarzyszy tak duży protest
społeczny, to taki projekt przesta-
je tak naprawdę mieć cechy oby-
watelskie. Staje się projektem na-
rzuconym wbrew woli mieszkań-
ców danego terenu. 

SSłłyycchhaaćć zzaarrzzuuttyy oo rrzzeekkoommyymm
nnaarruusszzeenniiuu oobboowwiiąązzuujjąąccyycchh 
pprroocceedduurr……

Naszym zdaniem, mieliśmy
także do czynienia z istotnymi
naruszeniami proceduralnymi w
toku procesu decyzyjnego, doty-
czącego wyboru lokalizacji dla
tego projektu. Z informacji uzy-
skanych od Zarządu Zieleni m.st.
Warszawy wynika, że lokalizacje
naturalnych placów zabaw w ra-
mach projektu nr ESOG 1235 zo-
stały uzgodnione wyłącznie z po-
mysłodawcą projektu na spotka-
niu w dniu 14 stycznia 2020 r.,
czyli już po głosowaniu. Odstą-
piono od przeprowadzenia an-
kiet wśród mieszkańców, moty-
wując to krótkim czasem realiza-
cji zadania. Co więcej, nie wszyst-
kie place zabaw, które obejmo-
wał ten  projekt, zostaną wykona-
ne. Czy to nie jest odejście od
istotnych założeń projektu?

AAllee kkoonnssuullttaaccjjee ssppoołłeecczznnee pprrzzee-
pprroowwaaddzzoonnoo??

Był to projekt ogólnomiejski  i
głosujący mieszkańcy Warszawy
nie znali konkretnych lokalizacji
naturalnych placów zabaw. Py-
tanie, czy projekt bez wyznacze-
nia konkretnych lokalizacji w
ogóle powinien być poddawany
pod głosowanie? Bezpodstawne
są też twierdzenia Zarządu Ziele-
ni o wynikach konsultacji spo-
łecznych z roku 2015,  które rze-

komo mają uzasadniać  wybór
konkretnego miejsca realizacji
„Naturalnego Placu Zabaw” na
terenie Parku Dolina Służewska.
Wbrew twierdzeniom Zarządu
Zieleni, nasi mieszkańcy doma-
gali się zachowania naturalnego
charakteru parku i unikania inge-
rencji w jego przyrodę.  Mimo to
urzędnicy „po uważaniu” zakre-
ślili na mapie kółko nie bacząc
na to, że niszczą ponad hektar
cennego przyrodniczo terenu,
który zdołał oprzeć się niszczą-
cemu wpływowi cywilizacji. 

TTeerreenn jjeesstt wwłłaassnnoośścciiąą mmiiaassttaa,,
wwiięęcc ttoo oonnoo jjeesstt ssuuwweerreenneemm,, jjaakk
iiddzziiee oo wwyybbóórr ssppoossoobbuu zzaaggoossppoo-
ddaarroowwaanniiaa sswwoojjeejj wwłłaassnnoośśccii.. WWii-
ddzzii ppaann sszzaannssee nnaa zzmmiiaannęę ddeeccyyzzjjii
oo llookkaalliizzaaccjjii „„NNaattuurraallnneeggoo PPllaaccuu
ZZaabbaaww””??

Proszę pana, o ile mi wiadomo,
jedynym suwerenem w państwie
demokratycznym są mieszkańcy
– obywatele, a nie władza. Ten
park ma swój unikatowy charak-
ter, nie widać w nim nadmiernej
ingerencji człowieka i dlatego jest
tak lubiany przez okolicznych
mieszkańców. Właśnie przez swo-
ją naturalność. Owszem, potrzeb-
ne są w nim pewne inwestycje,
np. nawodnienie stawów, ale nie
kolejny plac zabaw, których ma-
my na osiedlu 16, plus siedemna-
sty obok Służewskiego Domu Kul-
tury, sąsiadującego na naszym

osiedlem.  Najbliższy – bardzo
dobrze wyposażony i nowocze-
sny  plac zabaw  –  znajduje się w
odległości zaledwie  96,5 m od
projektowanego!  

WWnniioosskkii??
Najważniejszy – to obrona tego

miejsca za wszelką cenę.  Poczy-
niliśmy już pewne ruchy obronne,
wyciągając jednocześnie rękę do
miasta, by usiąść wreszcie przy
stole i zgodnie wypracować stano-
wisko korzystne dla każdej ze
stron. Patrząc jednak  chłodnym
okiem na to, co działo się wokół
realizacji tego projektu, zasadne
jest, by zastanowić się, czy pro-
jekty ogólnomiejskie, nie do koń-
ca sprecyzowane i zlokalizowa-
ne, powinny być poddawane pod
głosowanie. Chciałem także po-
dziękować mieszkańcom osiedla,
że zainicjowali ten protest i dziel-
nie walczą o zachowanie natural-
nego charakteru Parku. Mam na-
dzieję, że ich głos  zostanie w koń-
cu wysłuchany przez władze War-
szawy. Powtórzę więc po raz wtó-
ry: Panie prezydencie Rafale Trza-
skowski, apeluję, by w sprawie
zasad gospodarowania odpada-
mi oraz budowy placu zabaw w
Dolince Służewskiej wsłuchał się
Pan w głosy – jak to Pan pięknie
mówi – warszawianek i warsza-
wiaków, a nie opierał się jedynie
na zdaniu i opiniach nie zawsze
kompetentnych urzędników.

Grzegorz Jakubiec – Prezes zarządu SM „Służew nad Dolinką”,
ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Inżynierii Środowi-
ska, absolwent studiów podyplomowych  Executive MBA, licencjono-
wany zarządca nieruchomości.
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Obrońcy Dolinki zwyciężą!

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Protest mieszkańców osie-
dla Służew nad Dolinką
przeciwko budowie wiel-
kiego placu zabaw w ma-
jącej unikatowy charakter
przyrodniczej Dolince Słu-
żewskiej nasila się, ale
równocześnie zaczyna
przynosić wymierne efek-
ty.  Podczas wtorkowej se-
sji on-line Rady Dzielnicy
Mokotów temat ten stał
się jednym z kluczowych
punktów obrad. 

Poparcie 
Rady Mokotowa

Po bogatym merytorycznie i
przekonywającym wystąpieniu
podczas sesji Michała Korkucia  i
Katarzyny Szustki – liderów gru-
py mieszkańców broniących Do-
linki, ideę obrony poparła w swo-
ich wypowiedziach blisko jedna
czwarta radnych. W rezultacie
Rada Dzielnicy Mokotów podję-
ła jednogłośnie uchwałę “w spra-
wie ponownego przeanalizowa-
nia wybranych lokalizacji pla-
ców zabaw w ramach realizacji
projektu pn. Ogrody deszczowe
i naturalne place zabaw na te-
renie m.st. Warszawy, w tym
plac zabaw w Parku Dolina Słu-
żewiecka”. Fakt ten stanowi zna-
czący przełom w temacie obrony
Dolinki i głos, którego władze
Warszawy nie będą mogły zba-
gatelizować. Warto przy okazji
zwrócić uwagę, że na liczne pro-
testy w sprawie budowy kolej-
nego placu zabaw (o genezie
protestów pisałem  w “Passie” z
dn. 26 listopada br.) władze albo
nie odpowiadały, albo udzielały
ogólnikowych i wymijających
odpowiedzi. 

Podsumowując ten wątek ob-
rad, przewodniczący Rady Mi-
łosz Górecki zwrócił uwagę na
potrzebę podjęcia w najbliższym
czasie tematu powołania przy
Radzie Dzielnicy Mokotów od-
powiedniej komisji, “aby wyłapy-
wać takie projekty, które mogą
być zarzewiem konfliktu spo-
łecznego, już na etapie przed

głosowaniem. Tak, żeby móc
przeciwdziałać tego typu szko-
dliwym projektom, aby unie-
możliwić ich przegłosowanie i
realizację. Jeśli takie rozwiązanie
się sprawdzi, odpowiednią ko-
misję przy Radzie można by po-
woływać przy każdej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego (...)”. 

Na stanowisko to entuzja-
stycznie zareagowali mieszkań-
cy broniący przyrody Dolinki, a
Michał Korkuć na fejsbukowym
“Przyjaciele Dolinki - mieszkań-
cy przeciwko budowie placu za-
baw” napisał entuzjastycznie: –
Wszystkich 27 radnych (!) za-
głosowało za interwencją w Za-
rządzie Zieleni w celu pochyle-
nia się nad sprawą budowy pla-
cu zabaw na terenie Dolinki Słu-
żewskiej. Podkreśla to ponad-
partyjny charakter walki o na-
turalny, półdziki charakter Dolin-
ki. Waszej uwadze polecam Ma-
ły Park przy Bernardyńskiej, któ-
ry również boryka się z proble-
mem braku konsultacji z Zarzą-
dem Zieleni i forsowanym pla-
cem zabaw. Co to dla nas ozna-
cza? Prezydent Trzaskowski
otrzymuje kolejny sygnał, aby
nie ignorować głosu mieszkań-
ców. Reprezentacja wybrana do
Rady Dzielnicy jednogłośnie
opowiedziała się za stanowczą
interwencją.  Panie Prezyden-
cie, prosimy o zatrzymanie tego
szaleństwa, wycofanie maszyn,
rozbiórkę ogrodzenia i rewitali-
zację terenu do pierwotnego sta-
nu – postulował lider obrońców
przyrody Dolinki Michał Korkuć.

Racjonalne decyzje radnych
Mokotowa poprzedzone były
wieloma petycjami, akcjami pro-
testacyjnymi i wystąpieniami do
Zarządu Zieleni Warszawy i pre-
zydenta Rafała Trzaskowskiego.
Do protestu włączyła się Mło-
dzieżowa Rada Dzielnicy Moko-
tów, pisząc na swoim fejsbuku
z linkami do Zieleni Warszaw-
skiej, prezydenta Rafała Trza-
skowskiego i odpowiedzialnej za
zieleń warszawską dyr. Justyny
Glusman : “(...) w okolicy, na te-
renie osiedli jest cała masa pla-
ców zabaw i na tym terenie nie
ma wyraźnej potrzeby budowa-
nia kolejnych. Spółdzielnia
mieszkaniowa leżąca najbliżej
parku wydała pismo, w którym
nie wyraża zgody na budowę
placu zabaw.

Ważne aby władze miasta
(ponieważ projekt był głosowa-
ny w kategorii  “ogólnomiejski”)

były otwarte i wsłuchane w głos
mieszkańców. Dlatego my, jako
Młodzieżowa Rada Dzielnicy
Mokotów m.st. Warszawy, sta-
nowczo sprzeciwiamy się zago-
spodarowaniu w taki sposób Par-
ku Dolinka Służewiecka i prosi-
my o zachowanie jej naturalne-
go charakteru, aby mieszkańcy
Mokotowa i Warszawy, młodzi i
seniorzy,  mogli cieszyć się natu-
ralnym pięknem płuc Warsza-
wy, a dzieci mogły odnajdywać
przyjemność z zabawy w praw-
dziwie naturalnym środowisku
Parku Dolinki Służewieckiej”. 

Pisma protestujące wysyłała
trzykrotnie SM “Służew nad Do-
linką”, w pozytywnej desperacji
informując  jako “włodarz ulicy
Bacha” władze Zarządu Zieleni
o braku zgody na poruszanie się
tą ulicą ciężkiego sprzętu kiero-
wanego na budowę placu za-
baw. Protestowały organizacje
społeczne. Artykuły i reportaże
ilustrujące protesty mieszkań-
ców zamieszczały liczne stacje
radiowe, gazety internetowe i
papierowe, również telewizja
publiczna i TVN24.

Zarząd Zieleni 
idzie w zaparte

Zarząd Zieleni Warszawy jak-
by protestów nie zauważał, po-
wolutku , ale systematycznie
kontynuując swoje prace. Miesz-
kańcy i sympatycy Dolinki bez
przerwy monitorują  sytuację na
terenie zaplanowanym na plac
zabaw. Pierwszy, drugi, trzeci
dzień... – Właśnie wiercą dziury
pod ogrodzenie... instalują siat-
kę metalową ... wieszają okrop-
ną czarną folie... Takie wpisy po-
jawiają się każdego dnia na fan-
pejdżu Przyjaciół Dolinki. Zwie-
ziono jakieś podkłady, sterty de-
sek i zwoje drutu, zapewne do
ochrony większych drzew, ale
co z tego, gdy w trakcie prac i
potem po wybudowaniu placu
zabaw (oby nie) wszystkie ptaki
i drobne zwierzęta pouciekają.

Skala protestu chyba schłodzi-
ła entuzjastyczny radykalizm
ZZM, gdyż od kilku dni na placu
budowy jest cisza i bezruch. Mo-
że efekty wtorkowej sesji Rady
Mokotowa przystopują działa-
nia ZZW, tym bardziej, że naci-
ski idą z bardzo wielu stron.

Dla mieszkańców i sympaty-
ków przyrody działania niszczą-
ce są nie do pomyślenia. Na fejs-
buku pisze internautka Hanna:
“ 7.12.2020. Obeszliśmy dooko-

ła plandeki ...I nad stawy zaj-
rzałam. Ciekawie! Jak zawsze
w Dolince ... Nigdy się nie za-
wiodłam. Odzywał się dzięcioł
duży z drzewa. Po jednym z nich
chodził pełzacz leśny. Najwię-
cej było wron siwych i gawro-
nów. Na stawach – krzyżówki
(nie tylko na stawach). I widzia-
łam dzisiaj zimorodka! Ale on
mnie zobaczył wcześniej i nie
zdążyłam zrobić mu zdjęcia. Sie-
dział na brązowej pałce nad sta-
wem ...”. Internauta Maciej pi-
sze: “Byłem dzisiaj na miejscu,
gdzie powstać ma forsowany
przez Zarząd Zieleni plac zabaw.
Widok przerażający. Czarny
płot, niczym Mur Berliński, cią-
gnie się prawie na całą szero-
kość Dolinki. Czarny plastik, zu-
pełnie jak żałoba po żywej dzi-
kiej zieleni. Obszar odgrodzony
jest olbrzymi. Olbrzymi ! “ i za
chwilę dodaje merytorycznie:
mam kilka pytań do ludzi, któ-
rzy bezbłędnie wskazali zielo-
ną kredkę:

– Dlaczego stawiacie na tere-
nie zielonym sztuczną plastiko-
wą pszczołę zamiast postawić
kilka pasiek prawdziwych psz-
czół na dachach okolicznych do-
mów, jak to mają w zwyczaju lu-
dzie ceniący żywą ZIELONĄ
przyrodę ?

– Dlaczego, zamiast sztucz-
nej pszczoły, nie postawicie kil-
ku pasiek prawdziwych pszczół
w Dolince ?

– Dlaczego stawiacie sztuczne
zagrody dla sztucznych zwierząt,
kiedy zaraz obok jest Dom Kultu-
ry mający prawdziwa zagrodę z
prawdziwymi kozami ?

– Dlaczego wolicie akrylową
owcę, zamiast za te pieniądze
dofinansować wspomniany
Dom Kultury, by mógł utrzymać
i pokazać dzieciom nie tylko ży-
we kozy, ale i prawdziwego ży-
wego osiołka ?

– Dlaczego instytucja mająca
ZIELEŃ w nazwie woli za 2 mln
złotych wybudować sztuczne za-
grody, sztuczne plastikowe zwie-
rzęta i sztuczne budynki kosztem
prawdziwej trawy, prawdziwych
krzewów i prawdziwych zwierząt
? – pyta internauta Maciej, ale
jest to głos wielu tysięcy prote-
stujących obrońców naturalnej
przyrody Dolinki Służewskiej. 

Niestety, z oficjalnych wypo-
wiedzi Zarządu Zieleni Warsza-
wy nic optymistycznego nie
wynika, stanowisko jak dotych-
czas jest niezmienne. Budowa

placu zabaw trwa i będzie kon-
tynuowana aż do skutku. Pro-
jektu realizowanego z Budżetu
Obywatelskiego nie można
wstrzymać . Sam plac zabaw
jest świetnym projektem przy-
bliżającym dzieciom naturalną
przyrodę, drewniane zwierząt-
ka przybliżą dzieciom naturę, a
całość jest wykonana z ekolo-
gicznych materiałów. Zapomi-
na się jednak przy tym, że
znaczna część warstwy pod zie-
mią będzie pokryta nieprzesią-
kliwą folią, a powierzchnia be-
tonowych podstaw pod różne
urządzenia nawierzchniowe
wyniesie blisko 400 m kw. Pi-
kanterii dodaje wypowiedź
rzeczniczki ZZM, która stwier-
dziła, że całość projektu była
konsultowana z mieszkańcami,
co dodatkowo potwierdza fakt
liczby oddanych głosów na ten
projekt, a samo głosowanie jest
również formą konsultacji spo-
łecznych. Nie używając moc-
niejszych słów dla oceny rozu-
mienia demokracji i konsultacji
społecznych przez ZZW, stano-
wisko to można określić jako
manipulację i próbę wprowa-
dzania w błąd opinii publicz-
nej. Z istniejących dokumen-
tów wynika, że wszelkie kon-
sultacje cząstkowe, poczynając
od 2015 roku, wykazywały zde-
cydowaną przewagę głosów
sprzeciwiających się budowie
placu zabaw. Zaś “demokra-
tyczne” konsultacje–poprzez
głosowanie w ramach BO są za-
kłamaniem konsultacji, ponie-
waż procedury - jeszcze obec-
nie obowiązujące, choć miejmy
nadzieję niedługo – dopuszcza-
ją tylko głosy akceptujące. To
bardzo PRL-owska i lat wcze-
śniejszych praktyka, brania pod
uwagę tylko głosów “za”. Czyż-
by ZZW i w ogóle twórcy zasad
Budżetu Obywatelskiego skwa-
pliwie korzystali ze sprawdzo-
nych wcześniej działań syste-
mów komunistycznych i tota-
litarnych? Demokracjo, nie
drzem, obudź się!!!

Ostatnia 
deska ratunku

Miejmy nadzieję, że obrońcy
półdzikiej przyrody Dolinki Słu-
żewskiej zwyciężą. Gdyby jed-
nak nadal władze – zapomina-
jąc o demokracji – stały nie-
zmiennie na dotychczasowym
stanowisku, do dyspozycji jest
dostatecznie dużo regulacji
prawnych, które przy ocenie i
realizacji projektu zostały na-

ruszone. Poczynając od luk pro-
ceduralnych BO i formalnych
dotyczących oceny (m.in. ZZW
oceniał merytorycznie projekt,
pomimo że docelowo miał być
jego realizatorem – jak typowy
prokurator i sędzia w jednej
osobie). Istnieje szereg przepi-
sów, które nie zostały dopełnio-
ne lub zostały złamane, co jest
wykroczeniem lub przestęp-
stwem. Wypowiada się o tym
ustawa o ochronie środowiska,
zgodnie z którą (art. 131 pkt
14) naruszenie zakazów w sto-
sunku do gatunku objętego
ochroną podlega karze aresztu
lub grzywny. 

W miejscu i otoczeniu projek-
towanego placu zabaw znajdu-
ją się tereny gniazdowania i sie-
dlisk ptaków, będących pod ca-
łoroczną ochroną. Rozporządze-
nie ministra środowiska z dnia
16.12.2016 w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt precyzyj-
nie określa, jakie zwierzęta (m.
in. ptaki) i ich siedliska podlega-
ją całorocznej ochronie. Do wy-
kroczeń z tego tytułu zalicza się
nie tylko niszczenie siedlisk i
gniazd, ale również uniemożli-
wienie dostępu do schronień i
płoszenie (par. 6 .1 pkt 7, 8, 9).
Natomiast  art. 181 kk dot. prze-
stępstw przeciwko środowisku,
w par. 3 odnosi się do niszczenia
lub uszkadzania roślin i zwie-
rząt pozostających pod ochro-
ną gatunkową, powodując istot-
ną szkodę. Sankcje z tego arty-
kułu wiążą się z karą grzywny
lub ograniczenia wolności.

Na koniec warto przytoczyć
jeszcze art. 231 kk dotyczący
tzw. przestępstw urzędniczych.
Ten bardzo przykry i dolegli-
wy artykuł obejmuje m.in. nie-
dopełnienie obowiązków, do
których może należeć np. nale-
żyta staranność przy  określe-
niu zgodności merytorycznej
z prawem dokumentów, będą-
cych podstawą podjęcia waż-
nych decyzji, dotyczących
choćby projektów z Budżetu
Obywatelskiego.

Zachęcałbym szanownych PT
urzędników do wnikliwej anali-
zy aspektów prawnych, doty-
czących realizacji projektu budo-
wy placu zabaw. Póki nie jest za
późno. Złożenie zawiadomienia
o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa jest sprawą stosunko-
wo łatwą, a nadanie jej biegu
formalnego mogłoby przynieść
trudne do przewidzenia i przy-
kre konsekwencje. Jeszcze raz
– póki nie jest za późno.



1 1

Zbiórka komputerów dla uczniów

Szkoły podstawowe oraz
ponadpodstawowe pracu-
ją w trybie zdalnym. Nie-
stety, część uczniów ma
ograniczony dostęp do
sprzętu komputerowego,
a środki przekazane na
ten cel przez rząd są śla-
dowe. Dlatego Młodzieżo-
wa Rada m.st. Warszawy
przy wsparciu miasta roz-
poczyna zbiórkę kompute-
rów dla uczniów.

– To bardzo cenna inicjaty-
wa, nasza młodzież potrzebuje
sprzętu IT do edukacji zdalnej.
Jak wskazują nasze badania z
początków pandemii, w ubie-
głym roku szkolnym aż kilka-
naście tysięcy uczniów zadekla-
rowało brak komputera. Wielu
miało zaś do nich ograniczony
dostęp, dzieliło się komputerem
z rodzicami bądź rodzeństwem.
Przy 17 tysiącach sztuk brakują-
cego sprzętu, rząd dotychczas
przekazał na potrzeby warszaw-
skich uczniów środki na zakup
183 komputerów (264 tys. zł) –
mówi Renata Kaznowska, za-
stępca prezydenta m.st. War-
szawy. I dodaje: – Wyposażyli-

śmy naszych uczniów i nauczy-
cieli w 5 tysięcy komputerów,
które zostały zakupione m.in.
ze środków miasta oraz Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego.  Planujemy dalsze zaku-
py i wsparcie. Kolejny etap pan-
demii to znów nauka zdalna.
Nie chcemy, by braki sprzęto-
we wpłynęły na obniżenie wyni-
ków w nauce, dlatego apeluję
do wszystkich mieszkańców,
przedsiębiorców, organizacji i
instytucji o przekazywanie no-
wych lub używanych kompute-
rów, laptopów i tabletów.

Warszawskie szkoły (prowa-
dzone przez miasto) mogą zgła-
szać zapotrzebowanie na sprzęt
dla uczniów do doradczyni Mło-
dzieżowej Rady m.st. Warszawy
z Warszawskiego Centrum In-
nowacji Edukacyjno-Społe-
cznych i Szkoleń (mail: kompu-
tery@wcies.edu.pl, tel. 723 248
552), która będzie akcję koor-
dynowała i pośredniczyła w
przekazywaniu sprzętu od dar-
czyńców.

Sprzęt IT zostanie przekazany
na podstawie umowy darowi-
zny zawartej między darczyńcą

a szkołą, która przekaże go na-
stępnie potrzebującym uczniom.

Warszawa podejmuje liczne
działania mające na celu udo-
stępnienie uczniom i nauczycie-
lom sprzętu komputerowego. W
ostatnich latach przekazano do
szkół 1493 nowe komputery w
ramach projektów: „Zdalna
Szkoła”, „Sięgnij po więcej!” oraz
„Argos”. A podczas pracy zdalnej
(marzec-czerwiec) do uczniów
trafiło ponad 4 tysiące nowych i
używanych komputerów - w for-
mie darowizny lub użyczenia.

Niestety, bardzo duża część
warszawskich uczniów wciąż nie
posiada dostępu do komputera.
Według szacunków tylko w szko-
łach ponadpodstawowych po-
trzeba sprzętu komputerowego
dla ponad 2,6 tys. uczniów i na-
uczycieli.

– Wystąpiliśmy już z apelem
do rządu o jak najszybsze zwięk-
szenie subwencji oświatowej o
5,8 mln zł na doposażenie szkół,
uczniów i nauczycieli. My mo-
żemy poczekać na odpowiedź,
uczniowie już nie – stwierdza
wiceprezydent.

K G
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Wcieniu pandemii pojawił się promyk światła. Rozjaśnił nieco mroczną
rzeczywistość. Razem z nim pojawiła nadzieja na zakończenie pano-
wania groźnego koronawirusa. Tę nadzieję daje zapowiedź wpro-

wadzenia szczepień. Polska zakupiła ponad 60 mln dawek cennego medyka-
mentu. Jego dobroczynne działanie będziemy mogli odczuć już na przełomie stycz-
nia i lutego przyszłego roku. Wprawdzie Brytyjczycy już rozpoczęli akcję szczepień, ale robią to nie
w ramach Unii Europejskiej, tylko na własną rękę. Załatwili sobie szczepionki szybciej niż decyden-
ci nieruchawej i zbiurokratyzowanej UE. Wyspiarze, jak to wyspiarze – dbają o własne interesy. Nie
powinno to nikogo dziwić, podobnie jak to, że zaszczepili na koronawirusa Szekspira. Liczący so-
bie 81 lat William Shakespeare stał się tym samym drugą osobą zaszczepioną w Wielkiej Brytanii,
a także na świecie i przejdzie zapewne do historii. Podobnie, jak 90-letnia Margaret Keenan miesz-
kanka Irlandii Północnej, której przypadła rola pierwszej zaszczepionej. To jej zaaplikowano pre-
parat opracowany wspólnie przez dwie firmy Pfizer i BioNTech. 

Perspektywa szczepień w naszym kraju jest na szczęście nieodległa. Cieszmy się faktem, że po-
winno to znacznie ograniczyć inwazję koronawirusa. Cieszmy się, że taka możliwość jest już real-
na i wkrótce będziemy mogli z niej skorzystać. Sprawa wcale nie jest prosta, bo te 60 mln dawek to
teoretycznie za mało na kraj o prawie czterdziestomilionowej liczbie ludności. Zważywszy że szcze-
pionka może być skuteczna po podaniu jej dwa razy w odstępie trzech tygodni, oznacza to, że wy-
starczy jej dla 30 mln Polaków. Tak więc jest to za mało i dla wszystkich może nie wystarczyć. I tu
w sukurs rządzącym idą sami obywatele. Wielu deklaruje, że się nie zaszczepi, więc wiele szczepio-
nek pewnie zostanie. Co zrobić z taką ilością niewykorzystanych dawek? Będzie można sprzedać.
I kto wie, może jeszcze da się na tym zarobić. Tak czy inaczej poprawia to samopoczucie wielu Po-
laków. Potrzebna jest szeroko zakrojona akcja uświadamiająca potrzebę szczepień, bo żeby efekt
był osiągnięty, powinno zostać wszczepione 70 procent obywateli. 

Wpoprzednim felietonie wspomniałem, że Polacy to naród pomysłowy. Niektórzy z nas
prześcigają się w pomysłach. Niedawno jechałem rowerem wzdłuż ul. Przyczółko-
wej. Było to po zmierzchu. Mimo że mam mocne światło przednie, o mało nie wpadłem

na kosz betonowy, który stał wprost na ścieżce rowerowej będącej także trotuarem dla pieszych.
Do głowy by mi nie przyszło, że ktoś przy zdrowych zmysłach postawi tam tak niebezpieczną prze-
szkodę. Nawet w biały dzień można na nią wpaść. Łatwo sobie wyobrazić, jakie mogłyby być te-
go skutki. Pomyślałem o tym, by przesunąć go na pobliski trawnik, gdzie nikomu by nie zagrażał.
Później zauważyłem, że wszystkie kosze na tej trasie są ustawione w taki sam sposób. W dodat-
ku, przy znajdujących się tam ławkach i są bardziej wysunięte do środka drogi niż same ławki. Wi-
dać, że to nie przypadek ani wybryk chuliganów, a planowe działanie. Trzeba przyznać, że ktoś
miał świetny pomysł. Każdy, kto zechce usiąść na ławce, nie będzie już szukał kosza na śmieci, bo
będzie go miał przed nosem. Można kosze ustawić na środku drogi. Wtedy rowerzyści, biegacze
i spacerowicze czy jadący na rolkach mogliby wyrzucać śmieci jeszcze łatwiej. Można też zasta-
wić drogę koszami, żeby nikt nie mógł przecisnąć się pomiędzy nimi i umieścić tam hasło: Wrzuć
coś, bo nie przejdziesz ani nie przejedziesz! Pomysłów jest wiele. 

Trwa akcja zachęcania do zakupów produktów polskich. Jestem jej gorącym zwolennikiem, cho-
ciaż wolałbym wybierać produkty według kryterium jakości, a nie tylko dlatego ze względu na kraj
jego pochodzenia. Ot, choćby polska wódka. Kiedyś tego rodzaju rodzimych wyrobów było wiele. Dziś,
niestety, większość jest produkowana przez zagraniczne firmy. Nie, żebym zachęcał kogokolwiek do
picia, ale skoro już… Warto wybrać taką, która jest oznaczona znakiem – produkt polski, choćby po
to, żeby wesprzeć naszą gospodarkę. Niestety, cóż z tego że to produkt polski, skoro potem nie moż-
na go otworzyć. Maleńka nakrętka na cienkiej szyjce nawiązującej do butelek z lat 50. obraca się ni-
czym zakrętki butelek z lekami, mające chronić je przed dziećmi. Ktoś wymyślił dla polskiej wódki na-
krętkę, składającą się z dwóch warstw plastiku i czegoś jeszcze, co przypomina metal (wygląda na alu-
minium). Zewnętrzna warstwa obraca się na wewnętrznej i tyle. A może aż tyle, bo towar kupiony,
zapłaciliśmy za niego, a do zawartości w żaden sposób nie można się dobrać. Kręcenie nakrętką nic
nie daje. Cóż na to klient? Jeśli zrezygnuje, wyjdzie mu to na zdrowie. Aby dobrać się do zawartości,
będzie musiał użyć jakiegoś ostrego narzędzia. A może nie będzie żadnego pod ręką… Zębami lepiej
nie próbować, bo można sobie coś uszkodzić. Zbyt duże ryzyko. Bezpieczniej jest nie pić. Trzeba przy-
znać, że to prosty i skuteczny sposób, aby zniechęcić jednego z drugim amatora wyskokowego napo-
ju. To już nie producenta problem. Trudno odmówić pomysłowości temu, kto to na to wpadł.

Jeśli kogoś moje spostrzeżenia zachęciły do sprawdzenia, czy z tą zakrętką tak jest, jak piszę,
niech pamięta, że dystans i dobry humor mogą pomóc w każdej sytuacji. To one właśnie po-
zwoliły nam, Polakom, przetrwać niejedną dziejową zawieruchę. Może pomogą przetrwać

i tę spowodowaną epidemią. Śmiech to równie dobre lekarstwo, co szczepionki.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Szczepionka na lepsze samopoczucie

Wstyczniu 1946 r. w mieście Culiacan, stolicy meksykańskiego stanu Si-
naloa, przyszedł na świat Felix. Zaledwie pół roku wcześniej, w ma-
ju 1945 r., w polskim mieście Olkusz urodził się Tadeusz. Zgodnie z

katolicką nomenklaturą Tadzio był bękartem zrodzonym z nieformalnego związ-
ku jego matki Stanisławy Rydzyk z niejakim Bronisławem Kordaszewskim, któ-
ry nie dał noworodkowi swojego nazwiska. Synka pani Stanisławy ochrzczono więc jako Tadeusza
Rydzyka, półsierotę. Felix Gallardo w młodości pracował jako szeregowy policjant federalny w Si-
naloa, gdyż nie miał głowy do nauki. Natomiast Tadeusz i owszem. Uczył się w seminarium duchow-
nym i studiował teologię biblijną. Wstąpił do zakonu redemptorystów, otrzymał święcenia kapłań-
skie i w wieku 41 lat wyjechał do Włoch, a następnie do Republiki Federalnej Niemiec, skąd wró-
cił do ojczyzny w 1991 roku. 

Lata 1986 – 91 to najbardziej tajemniczy okres w życiorysie zakonnika. Niewiele na ten temat wie-
my, ale jedno jest pewne – Tadeusz powrócił do Polski wyposażony w tak dogłębną wiedzę i smy-
kałkę do interesów, że wnet ze skromnego zakonnika przepoczwarzył się we wpływowego magna-
ta medialnego, rektora katolickiej uczelni i przywódcę znakomicie zorganizowanej katolickiej sek-
ty nazwanej Rodziną Radia Maryja. Felix Gallardo nie mógł równać się wykształceniem ze swym
rówieśnikiem z dalekiej Polski, ale łeb do interesów miał nie gorszy niż tamten. Podobnie jak pol-
ski zakonnik bardzo szybko pojął, że bez poparcia czynników z najwyższego szczebla władzy nie moż-
na robić wielkich interesów. A obaj marzyli o działalności w skali makro, a nie mikro. Zatrudnił się
więc Felix jako ochroniarz Leopolda Sáncheza Celisa, ówczesnego gubernatora stanu Sinaloa,
dzięki któremu stworzył sobie kontakty w rządzie wpierw stanowym, a wkrótce w stolicy państwa
Ciudad de Mexico, umożliwiające mu zorganizowanie i stopniową rozbudowę własnej sekty, na-
zwanej wkrótce przez media kartelem z Guadalajara. 

P o powrocie do kraju w 1991 r. ojciec dyrektor – jak każe się nazywać – zamieszkał w klasz-
torze redemptorystów w Toruniu. Jego kariera potoczyła się błyskawicznie. W tym sa-
mym roku bez żadnych problemów udało mu się założyć rozgłośnię radiową Radio Ma-

ryja. Zainicjował także powstanie  środków masowego przekazu, takich jak gazeta codzienna
„Nasz Dziennik” czy Telewizja Trwam. W 1998 powołał do życia fundację „Lux Veritatis” i ob-
jął fotel prezesa zarządu. W tym czasie upadła Stocznia Gdańska i nieoczekiwanie Tadeusz ogło-
sił chęć ratowania zakładu. Przy Radiu Maryja powstał Społeczny Komitet Ratowania Stoczni
Gdańskiej, powołany do życia w celu zebrania pieniędzy na uratowanie stoczni poprzez jej wy-
kupienie. Zbiórka była prowadzona bez zezwolenia, mimo to nikt nie przeszkadzał. Pieniądze
w kwocie 160 milionów dolarów i świadectwa udziałowe NFI nie wpłynęły do stoczni i nigdy
nie zostały publicznie rozliczone. Polska prokuratura dwa razy rozpatrywała zgłoszone zawia-
domienia o popełnieniu przestępstwa i dwukrotnie odmówiła podjęcia kroków wszczynających
postępowanie. Już wtedy nad Tadeuszem rozpościerał się pancerny parasol chroniący go przed
odpowiedzialnością. 

Z Felixem było podobnie. Systematycznie budował swoje imperium i dzięki znajomościom z czo-
łowymi politykami stał się nietykalny dla prokuratury, policji federalnej, nie mówiąc o stanowej. Zor-
ganizował odpowiednią infrastrukturę i w latach osiemdziesiątych zajął się transportem kolumbij-

skich narkotyków do USA na nie-
spotykaną wcześniej skalę. W
szczytowym okresie jego orga-
nizacja przynosiła 5 miliardów
dolarów zysku rocznie, a w ra-
mach zapłaty za swoje usługi Fe-
lix pobierał 50 proc. z  kokainy
dostarczanej przez kolumbijski
kartel z Cali. Był bardzo meto-
dyczny, przebiegły i przewidu-

jący. Podzielił się wpływami z innymi meksykańskim i gangsterami, sprawującymi nadzór nad
szlakami przerzutowymi do USA, dzięki czemu uniknięto wewnętrznych wojen, a profity z handlu
narkotykami czerpali wszyscy gangsterzy liczący się wtedy w meksykańskim półświatku. 

Skuteczna działalność Felixa opierała się przede wszystkim na znajomościach z członkami ko-
lejnych rządów, którzy przez całe lata torpedowali każdą próbę postawienia go przed sądem. Fe-
lix popełnił jednak karygodny błąd, uczestnicząc w porwaniu i zamordowania agenta amerykań-
skiej DEA, Enrique „Kiki” Camareny. Jak wiadomo, Amerykanie ścigają sprawców zabójstw swo-
ich funkcjonariuszy federalnych aż do skutku. W kwietniu 1989 r. rząd Meksyku sprzedał Felixa
w zamian za podpisanie korzystnej dla kraju umowy handlowej z USA, ale nie zgodził się na je-
go ekstradycję do Stanów. Ten człowiek zbyt dużo wiedział o powiązaniach narkobiznesu z rzą-
dem. Felix dostał 37 lat i osadzono go w Altiplano, więzieniu o najwyższym stopniu bezpieczeń-
stwa. Siedzi do dzisiaj.

Porównanie Rydzyka z Gallardo może być dla wielu ludzi mocno naciągane, kontrowersyj-
ne, a nawet obraźliwe. Z jednej bowiem strony wyświęcony kapłan Kościoła Rzymskoka-
tolickiego, z drugiej gangster i morderca mający na rękach ludzką krew. Faktycznie, ich syl-

wetek nie da się porównać. Jednak mechanizm milionowych biznesów powstałych z niczego, któ-
re z powodzeniem kręcili obaj panowie, jest tożsamy – ukryte bądź oficjalne wsparcie rządowe za-
pewniające bezkarność. Gallardo wylądował jednak w kryminale, natomiast Rydzyk – karykatura
kapłana, nie rozliczył się ze 160 milionów dolarów, sieje w swoich mediach nienawiść rasową, ho-
mofobię, antysemityzm, czyli z pełną premedytacją dokonuje czynów karalnych, za które inni tra-
fiają za kratki, a mimo to chodzi wolny. Może dlatego, że w organizowanych w Toruniu sabatach
uczestniczą członkowie rządu, którzy oklaskami nagradzają pochwałę pedofilii zagrożonej w ko-
deksie karnym karą od 5 do 30 lat pozbawienia wolności. Jednym z klakierów jest urzędujący mi-
nister sprawiedliwości i prokurator generalny, innym Rzecznik Praw Dziecka. Gallardo oficjalnie uzna-
je się za  złoczyńcę i wyjątkowego łotra, Rydzyk zaś uchodzi za pasterza, ale w rzeczywistości też
jest złoczyńcą, tyle że w owczej skórze. 

Nie ma znaczenia w jaki sposób obaj panowie zaskarbili sobie przychylność osób ze szczytów wła-
dzy – milionami dolarów łapówek od krwawego „narcotraficante”, czy urokiem osobistym wydzie-
lanym przez sprytnego szarlatana. Ważne jest to, że dzięki takim koneksjom obaj mogli liczyć na
bezkarność. Nękany aferami Kościół Rzymskokatolicki w Polsce trzęsie się w posadach i lada mo-
ment może runąć, a mimo to żaden z kościelnych hierarchów nie odważy się otwarcie napiętnować
Rydzyka. Żaden z nich nie ma w sobie dostatecznie dużo woli (odwagi), by wszcząć wobec szkod-
nika z Torunia procedurę kościelnego impeachmentu. A przecież narzędzia do tego celu istnieją, wy-
starczy za pośrednictwem polskich biskupów i kardynałów, pełniących posługę w Watykanie, po-
prosić papieża Franciszka o zdecydowaną interwencję. 

Tak czy owak, Ojciec Święty powinien wysłuchać, co odziany w bogato zdobiony pięknymi ha-
ftami ornat Rydzyk wygadywał podczas rocznicowej mszy, transmitowanej w minioną niedzielę na
cały kraj przez Telewizję Trwam. Musi posłuchać prostackiego języka, jakim posługuje się ten pseu-
dokapłan; musi posłuchać jak zakonnik kpi z nieletnich ofiar swoich kolegów – pedofilów i broni
hierarchy zdymisjonowanego przez Watykan za ukrywanie i chronienie przestępców w sutan-
nach. Jedno słowo papieża Franciszka i Rydzyk ląduje gdzieś w Pierdziszewie Górnym z zakazem
wykonywania posługi kapłańskiej. Niepodporzadkowanie się woli papieża oznacza wydalenie go
ze stanu duchownego. I byłoby po Rydzyku. Ale hierarchom brakuje jaj, jak obrazowo określa mło-
dzież wszelkie oznaki słabości i bojaźni u człowieka.  

J eśli hierarchowie kościelni nie zrobią z Rydzykiem porządku, i to szybko, dopuszczą się
kolejnego zaniechania, które może mieć dla Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce
opłakane skutki. Tu już nie wystarczą nic nie znaczące dla pyszniącego się zakonnika upo-

mnienia i nagany. On się nie zmieni, bo taka jest natura tego człowieka. Niezbędne jest podję-
cie wobec niego kroków radykalnych. Rydzyk to w tej chwili człowiek – instytucja, wspierana
przez ludzi z rządu, więc wstrząsnąć nią może wyłącznie papież. Episkopat Polski to dla szar-
latana z Torunia “cienki Bolek”, z którego zdaniem, podobnie jak ze zdaniem prowincjała redem-
torystów i generała zgromadzenia, kompletnie się nie liczy. Co się z tym krajem porobiło? Do-
kąd dzisiejsza Polska zmierza? Jedno wiem na pewno: przeżyłem siermiężną komunę i dziadow-
ski socjalizm utopijny, ale nigdy nie wstydziłem się bardziej, że jestem Polakiem, niż właśnie dzi-
siaj w czasach demokracji. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Jak wykorzystać narkotyk władzy...

„Polska prokuratura dwa razy
rozpatrywała zgłoszone zawia-
domienia o popełnieniu 
przestępstwa i dwukrotnie 
odmówiła podjęcia kroków 
wszczynających postępowanie”

W sobotę 7 grudnia w Toruniu, z udziałem władz państwowych, 
odbyły się uroczyste obchody 29. rocznicy urodzin Radia Maryja. 

Z tej okazji pragnę przypomnieć z jaką piosenką wystąpiłem już 15 lat temu
(2005) w pierwszym programie MKWD pt. Całoroczna szopka polska.

Trawestacja tekstu popularnego twista Adama Hospera z repertuaru Heleny Majdaniec 
(muz. Bogusław Klimczuk).

RUDY, RUDY RYDZ (YK)

W o j t e k  D ą b r o w s k i

1
Był sobie raz wśród wielu miast,

Toruń, a w nim jak gdyby nic,
Prywatny sektor, Ojciec dyrektor,

Na oko, zdrów jak rydz.

Rudy, rudy, rudy rydz (yk),
Jedni mówią: święty!

Rudy, rudy, rudy rydz (yk),
Inni, że stuknięty.

Rudy, rudy, rudy rydz (yk),
Geniusz w pewnym sensie,

Chociaż rudy, rudy rydz (yk),
Podpadł już Wałęsie.

On, gdyby chciał, z diabłem by grał.
Widzisz i nie grzmisz, Boże!

Lecz nawet Bóg, do swoich sług
Wtrącać się dziś nie może.

Rudy, rudy, rudy rydz (yk),
Buja w żywe oczy,

Rudy, rudy, rudy rydz (yk),
Nikt mu nie poskoczy.

Rudy, rudy, rudy rydz (yk),
Nie chce słuchać Glempa,

Za to jego słucha widz
I dewotka tępa.

2
Chce cały czas być jedną z gwiazd

I plecie w radiu trzy po trzy,
Lepszy artysta, Redemptorysta,

Do twista niż do mszy.

Rudy, rudy, rudy rydz (yk),
I Radio Maryja.

Rudy, rudy, rudy rydz (yk),
Ciężką forsę zbija.

Rudy, rudy, rudy rydz (yk),
Łeb nie od parady.

Rudy, rudy, rudy rydz (yk),
Drwi z Krajowej Rady.

Jak będę chciał, to będę miał
Władzę i poważanie.

Na nosie gram i dalej TRWAM
I co mi zrobisz, Panie?

Rudy, rudy, rudy rydz (yk)
I grupa psycholi,

Rudy, rudy, rudy rydz (yk),
Kto go... słuchać woli?

Rudy, rudy, rudy rydz (yk),
Jasne to jak słońce,

Że... (nie mówmy lepiej nic)
Grzyby są trujące.
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Zarząd Transportu Miejskie-
go w Warszawie i inni organiza-
torzy, ale przede wszystkim prze-
woźnicy, nie tylko od dawna wy-
korzystują dostępne narzędzia,
ale zgłaszają postulaty zmian w
prawie, które umożliwiłyby
m.in. pełniejsze realizowanie
apelu Głównego Inspektora
Transportu Drogowego. Faktem
jest, że ZTM realizuje politykę
„zero tolerancji” dla łamania
przepisów o czasie pracy kierow-
ców oraz przepisów dotyczących
stanu technicznego autobusów.

Wg ITD kontrolowano wszyst-
kich operatorów. Nie jest to
prawdą. Wg naszej wiedzy kon-
trola odbyła się u pięciu z sze-
ściu operatorów w Warszawie.

Operatorzy złożyli wyjaśnie-
nia i zastrzeżenia do otrzyma-
nych protokołów kontroli. Część
z wyjaśnień została już uwzględ-
niona przez ITD.

Przykład MZA -  kontroli pod-
dano 83 osoby na 3632 kierow-
ców zatrudnionych ogółem w
spółce. ITD zakwalifikowała 16
przypadków naruszeń w zakre-
sie czasu pracy kierowców (opi-
sanych na sześciu stronach za-
łączników). Spółka odwołała się
od wszystkich wskazanych przy-
padków uznając 11 z nich za nie-
zasadne, a pięć jako niezależne
od kierowcy i pracodawcy.

ZTM nie może 
kontrolować czasu pracy
Zgodnie z obowiązującym pra-

wem za czas pracy kierowców
odpowiada pracodawca, a przede
wszystkim sam kierowca. Przed-

stawiciel ITD powiedział na kon-
ferencji „nie jest niczym złym, że
kierowca pracuje w kilku przed-
siębiorstwach…”. Ani my, ani
przewoźnik nie mamy prawa ta-
kich praktyk ograniczać.

Nie jest tak, jak twierdzi ITD, że
ZTM jako organizator publiczne-
go transportu zbiorowego posiada
jakiekolwiek uprawnienia do kon-
troli czasu pracy kierowców, nato-
miast pracodawca może skontro-
lować jedynie czas pracy wykony-
wanej dla niego. Kontrolę taką mo-
że przeprowadzić za to ITD, co
wynika bezpośrednio z jej zadań,
nałożonych przez ustawodawcę.

Mimo, że to nie Zarząd Trans-
portu Miejskiego jest odpowie-
dzialny za czas pracy kierowców,
to Inspekcja Transportu Drogowe-
go zawiadomiła nas o wszczęciu
wobec nas postępowania w związ-
ku z ujawnionymi przypadkami
naruszeń czasu pracy kierowców.

W związku z tym, że nie wska-
zano w zawiadomieniach zakre-
su rzekomej odpowiedzialności,
wpływu na powstanie naruszeń,
a przez to brak jest możliwości
odniesienia się do treści zawia-
domienia, zawnioskowaliśmy
m.in. o przeprowadzenie postę-
powania administracyjnego oraz
udostępnienie materiału dowo-
dowego, żeby móc się odnieść
do zakresu postępowania.

Jesteśmy przekonani, że nie
zaniechaliśmy jakichkolwiek
obowiązków, które pozwalałaby
na postawienie nam jakiegokol-
wiek zarzutu. Przypominamy to
do zadań ITD należy kontrolo-
wanie czasu pracy kierowców:

Art. 50. Ustawy z dnia 6 wrze-
śnia 2001 r. o transporcie dro-
gowym (tj. z 2019 r. poz. 2140)

Zadania Inspekcji Transportu
Drogowego

Do zadań Inspekcji należy: 
1) kontrola:
a) przestrzegania obowiązków

lub warunków przewozu drogo-
wego, o których mowa w art. 4
katalog pojęć ustawowych pkt 22,

Autobusy są w dobrym 
stanie technicznym

Nie tolerujemy również nie-
prawidłowości w stanie technicz-
nym pojazdów. Mimo, że kon-
trola stanu technicznego jest za-

daniem policji oraz ITD, służby
ZTM także realizują takie czyn-
ności kontrolne.

W umowach przewozowych
postawiliśmy wysokie wymaga-
nia dotyczące stanu technicznego
pojazdów, które nie są spotykane
u innych organizatorów transpor-
tu publicznego. Przed rozpoczę-
ciem świadczenia usług oraz w
trakcie obowiązywania kontraktu
dokonujemy certyfikacji taboru,
obejmującej m.in. sprawdzenie
stanu technicznego. Są to dodat-
kowe czynności, prowadzone nie-
zależnie od spełniania obowiąz-
ków badań technicznych, wyni-
kających z przepisów prawa.

Codzienne kontrole na mie-
ście skutkują wysoką oceną sta-
nu technicznego taboru War-
szawskiego Transportu Publicz-
nego. Warszawiacy bardzo wy-
soko oceniają komfort, bezpie-
czeństwo i jakość komunikacji
miejskiej w stolicy, co potwier-
dzają wyniki barometru war-
szawskiego.

Rozkłady jazdy
Rozkłady jazdy przygotowuje-

my w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa oraz zasady tech-
niki inżynierskiej. Prowadzimy
analizy i pomiary, reagujemy na
zmiany w organizacji ruchu. Na

podstawie tego opracowujemy
czasy pozwalające zrealizować
przejazd, prowadząc autobus z
prędkością zgodną z obowiązują-
cymi przepisami oraz zmieniają-
cymi się warunkami na drodze.

Kierowcy nie są karani za nieza-
winione opóźnienia. Jeśli takie
występują, wdrażamy procedury
minimalizujące skutki opóźnień
dla pasażerów oraz zapewniające
obowiązkowe przerwy dla kie-
rowców. To dodatkowy bezpiecz-
nik, wykorzystywany wtedy, gdy
mamy do czynienia z paraliżem
na warszawskich ulicach.

ZTM na bieżąco reaguje i
wprowadza odpowiednie korek-

ty w rozkładach jazdy. Tylko w
ostatnim czasie wprowadziliśmy
korekty na liniach: 115, 130, 142,
147, 161, 168, 173, 183, 213, 219,
326, 402, 501, 514, 519, 520,
521, 522, 705, 735, 736, E-2.

Przystanki na żądanie
Wprowadzenie obowiązku za-

trzymywania pojazdów War-
szawskiego Transportu Publicz-
nego na wszystkich przystan-
kach warunkowych tak jak na
przystankach stałych (z
uwzględnieniem wytycznych
dotyczących linii nocnych) jest
pochodną rekomendacji, doty-
czących walki z pandemią koro-
nawirusa, wywołującego choro-
bę COVID-19, opracowanych
przez Głównego Inspektora Sa-
nitarnego. Wprowadzenie tego
obowiązku ma wpływ na punk-
tualność linii Warszawskiego
Transportu Publicznego, jednak
realizacja zaleceń mających za-
pewnić bezpieczeństwo pasaże-
rów w czasie epidemii jest dla
nas priorytetem.

Warto przypomnieć, że już w
lipcu postulowaliśmy o zmiany
w przepisach. Władze miasta
stołecznego Warszawy skiero-
wały pismo do premiera z  wnio-
skiem o natychmiastową zmianę
przepisów, które pozwolą nam
reagować i kontrolować prewen-
cyjnie kierowców, w tym:

- wprowadzenie odpowied-
nich zmian w przepisach usta-
wy z dnia 26 października 1982
r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi – w sposób umożliwiający
pracodawcy (operatorowi) oraz
innym upoważnionym przez nie-
go podmiotom (organizator
przewozów) dokonywanie prze-
siewowych badań pracowników
na okoliczność pozostawania
pod wpływem alkoholu.

- wprowadzenie odpowied-
nich przepisów w ustawie z dnia
29 lipca 2005 o przeciwdziała-

niu narkomanii, umożliwiają-
cych kontrole przesiewowe pra-
cowników – analogicznie jak w
przypadku alkoholu.

- wprowadzenie odpowied-
nich przepisów w ustawie z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym, które
dadzą operatorowi oraz organi-
zatorowi publicznego transpor-
tu zbiorowego  uprawnienia pro-
filaktycznych kontroli kierow-
ców i motorniczych pod kątem
zawartości alkoholu i środków
odurzających w organizmie.

- zmiany w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej z dnia 30 maja 1996 r. w
sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników, zakre-
su profilaktycznej opieki zdro-
wotnej nad pracownikami oraz
orzeczeń lekarskich wydawa-
nych do celów przewidzianych w
Kodeksie pracy – rozszerzenie
zakresu badań okresowych o ba-
dania na obecność w organizmie
środków odurzających.

- zmiany w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej z dnia 30 maja 1996 r. w
sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników, zakre-
su profilaktycznej opieki zdro-
wotnej nad pracownikami oraz
orzeczeń lekarskich wydawa-
nych do celów przewidzianych w
Kodeksie pracy – rozszerzenie
zakresu badań okresowych o ba-
dania na obecność w organizmie
środków odurzających.

W zakresie czasu pracy kie-
rowców także zwracaliśmy uwa-
gę na konieczność zapewnienia
dostępu pracodawcom m.in. do
Centralnej Ewidencji Pojazdów i
Kierowców. Tylko to pozwoli
operatorom na realizowanie
apelu ITD

To wszystko pokazuje, że War-
szawa i stołeczny ZTM dokłada
wszelkiej troski o jakość świad-
czonych usług i bezpieczeństwo
pasażerów. K G

Ależ ten czas leci. W tym miesią-
cu mija rocznica, jak dwa lata
temu, 4 grudnia 2018 została
podpisana umowa koalicyjna
pomiędzy radnymi stowarzysze-
nia Otwarty Ursynów i Koalicji
Obywatelskiej na Ursynowie.
Tym samym wzięliśmy współod-
powiedzialność za kierunek roz-
woju naszej Dzielnicy. 

Wierzymy, że ten czas dobrze wyko-
rzystaliśmy i udało się nam wiele projek-
tów uruchomić, część zapoczątkować,
niektóre zakończyć z powodzeniem.
Obiecujemy, że nie spoczniemy na lau-
rach i dalej będziemy dla Państwa cięż-
ko pracować. 

Dla mnie ten czas to to kilka więk-
szych i mniejszych sukcesów, z których
jestem bardzo dumny. To przede
wszystkim utworzenie Parku Polskich
Wynalazców, zdobycie finansowania
na jego budowę (na tę chwilę 2 mln zł)
oraz opracowanie bardzo ciekawej kon-
cepcji dla tego miejsca. W kolejnym ro-
ku będą powstawały projekty budowla-
ne, a realizacja przewidziana jest na
2022 rok. Przy tym projekcie chciał-
bym podziękować burmistrzowi Bar-
toszowi Dominiakowi za bardzo twór-
cza i dobra współpracę. 

Po dwóch latach starań wraz ze Sław-
kiem Litwinem, przy dużym wsparciu
burmistrza Robert Kempy udało się do-
prowadzić do budowy od nowa scho-
dów i pochylni do wejścia do metra Sto-
kłosy. Na reszcie mieszkańcy osiedla
Stokłosy nie będą łamali na nich nóg. 

Dzięki dobrej współpracy z Zarządem
Dzielnicy Ursynów oraz prywatnymi
podmiotami udało się Otwartemu Ursy-
nowowi przywrócić działanie apteki ca-

łodobowej na Ursynowie. Oby nikt nie
musiał korzystać z adresu I.Gandhi 35
(wejście od ul. Polskie Drogi) ale warto
pamiętać wówczas jak będziemy szu-
kali na Ursynowie całodobowej apteki.

Dzięki dużemu zaangażowaniu rad-
nego Piotra Skubiszewskiego udało się,
po dziesięciu latach starań doprowa-
dzić do remontu parkingu przy Rosoła
ma wysokości ul. Lokajskiego. 

Wspólnie z Pawłem Nowocieniem
udało się nam doprowadzić do urucho-
mieniu autobusu nocnego na Kłobucką.
Udało się doprowadzić do drobnych
acz ważnych usprawnień dla mieszkań-
ców domów komunalnych przy ul. Kło-
buckiej oraz przywrócić oświetlenie do
stacji PKP Okęcie, które złodzieje po-
stanowili ukraść.

Na Zielonym Ursynowie jestem naj-
bardziej zadowolony z dwóch projek-
tów, które realizowałem przy dużym
wsparciu radnego Leszka Lenarczyka.
Pierwszy to doprowadzenie do powsta-
nia koncepcji wód opadowych dla Zie-
lonego Ursynowa. O to opracowanie z
radnym Lenarczykiem walczyłem od
kilku lat. Drugi projekt, to zgromadze-
nie 400.000 zł na remont i adoptowanie
budynku przy Karczunkowskiej róg Bu-
szyckiej na Miejsce Aktywności Lokal-
nej. Obecnie trwają konsultacje spo-
łeczne, a już za rok o tę porę mam na-
dzieję, że będziemy mogli się już tam
spotkać i cieszyć się z kolejnego MALu
w naszej Dzielnicy. W tym miejscu du-
że podziękowania powinienem złożyć
na ręce pomysłodawcy tego projektu
Pawła Osińskiego Przewodniczącego
Jednostki Pomocniczej Etap. 

Jeśli jesteśmy na Zielonym Ursyno-
wie nie sposób nie wspomnieć o uspo-

kojeniu ruchu na ul. Roentgena. Doce-
lowo zabiegaliśmy o światła na pasach
przy Makolągwy ale i tak trzeba doce-
nić, że dzięki śpiącym policjantom ma-
my dużą szanse aby na stałe wyelimino-
wać wypadki pieszych na tej ulicy. W
tym miejscu podziękować chciałbym
Janowi Kasei wraz z rodziną, którzy
dzielnie nam w tym pomagali. 

Jesteśmy również bardzo zadowole-
ni, że udało się doprowadzić do zatrzy-
mywania się na żądanie autobusów 503
i 402 na przystanku przy Nowoursy-
nowskiej. Jest to duże ułatwienie dla
mieszkańców nowego osiedla Fort 8. Z
Piotrem Skubiszewskim rozpoczęliśmy
również starania o połączenie dróg ro-
werowych przez Dolinę Służewiecką
na wysokości Nowoursynowskiej i Wi-
lanowskiej.

Osobiście w ciągu tych dwóch lat uda-
ło się mi – po ponad 5 latach starań – do-
prowadzić do końca projekt wpuszcze-
nia motocykli na stołeczne buspasy. War-
to tu podziękować Inicjatywie TAK dla
motocykli na buspasach, prezydent
R.Kaznowskiej oraz naszemu sąsiadowi
W.Witkowi byłemu dyrektorowi ZTM.

Na uwagę również zasługują większe
i mniejsze nasze sukcesy, do których
zaliczyć należy: remont chodnika przy
stacji Imielin w stronę Kulczyńskiego;
stworzenie bezpiecznego przejścia przy
Grzegorzewskiej 6; powołanie funkcji
Ogrodnika Dzielnicy; nasadzenia, od-
tworzenie trawnika, wygrodzenia zie-
leni, ławki, stojaki rowerowe przy daw-
nej pętli na Polaka / przy Bazarku oraz
wzdłuż KEN;  wdrożenie zmian w opie-
ce nad zielenią miejską w Dzielnicy -

ograniczenie koszenia trawy, więcej na-
sadzeń drzew, wprowadzenie umowy
na dodatkowe podlewanie drzew w
okresach suchych, wprowadzanie no-
wych technologii do opieki nad terena-
mi zieleni; przeprowadzenie konsulta-
cji społecznych dot. wschodniej części
Parku Przy Bażantarni - od przyszłego
roku będziemy wyniki konsultacji po-
woli wdrażać w życie; akacja Stop
przedeptom; urządzenie skweru wo-
kół Miasteczka Ruchu Rowerowego -
nasadzenia drzewa w ramach nasadzeń
zastępczych przez dewelopera oraz
wsparcie dla mieszkańców osiedla Ka-
zury w staraniach budowy szlabanu;
stojaki rowerowe przy wejściu do Lasu
Kabackiego; wprowadzenie programu
“10 kroków Ursynowa w walce z suszą”
(m.in. po raz pierwszy uruchomienie te-
matu małej retencji, która zaczęła być
tworzona na Ursynowie; wyposażenie
przystanku przy Polaka/KEN w wiatę. 

Te wszystkie projekty nie były by moż-
liwe gdyby nie dobra i zgodna praca rad-
nych Otwartego Ursynowa: Leszka Le-
narczyka, Piotra Skubiszewskiego i mo-
ja, naszego przedstawiciela w Zarządzie
Dzielnicy Ursynów – Bartosza Dominia-
ka oraz członków naszego Stowarzysze-
nia. Podziękowania również kieruję dla
naszego koalicjanta na czele z przewod-
niczącym Tomaszem Sieradzem wraz z
radnymi oraz członkom Zarządu Dziel-
nicy na czele z burmistrzem Robertem
Kempą. Mam nadzieję, że ta współpra-
ca w kolejnych latach będzie obfitowała
w następne, dobre informacje dla miesz-
kańców Ursynowa. 

P a w e ł  L e n a r c z y k
R a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  

W i c e p r z e w o d n i c z ą c y  O t w a r t y  U r s y n ó w  

Zdaniem radnego

Dwa lata dobrej koalicji na Ursynowie

Bezpieczeństwo pasażerów priorytetem
Na wspólnej konferencji wiceministra infrastruktury
oraz Inspekcji Transportu Drogowego skierowany zo-
stał apel do organizatorów transportu publicznego,
aby w trosce o bezpieczeństwo pasażerów wykorzysty-
wali wszystkie instrumenty, które daje prawo. Warto
pochylić się nad faktami. Zatrważające są nieprawdzi-
we informacje przekazane przez ITD, a nie wyniki kon-
troli u operatorów jak komunikuje wiceminister infra-
struktury oraz przedstawiciele ITD.
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
tel.: 504 017 418

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

36 m2 dwupokojowe,
Piaseczno, 601 213 555

SPRZEDAM działkę 8 km za
Piasecznem, atrakcyjną, media,
tanio: 65 tys. zł. 795 873 154

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy: 
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

Mieszkania: sprzedaż:
!Centrum, Starówka, 37 m2, 

2 pokoje, 601 720 840
!Centrum, kamienica do

remontu, na sprzedaż, 
601 720 840

!Kabaty, 67 m2, 3 pok., ul.
Jeżewskiego, parter, z garażem 
i piwnicą 5m2, 601 720 840

!Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 
2,5 mln. zł, 601 720 840

!Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840

!Starówka, 79 m2, 3 pok. 
c.1.3 mln. zł, do neg., cisza, spokój,
świetny punkt,  601 720 840

!Targówek, 47 m2, parter, 
ok. metra, 601 720 840

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom, b. blisko Piaseczna, 

140 m2 nowy, wolnostojący, 
680 tys. zł, 601 720 840  

!Dom Las Kabacki, 400 m2, 
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840  

!Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys. zł, 601 720 840

!Dom Ursynów, 165 m2, +
drugi 60 m2,  blisko Las Kabacki,
dobra cena: 2 domy w cenie
jednego, 601 720 840,  

!Dom, Ursynów, 170 m2

wolnostojący, do wejścia, c
. 1,2 mln. zł, 601 720 840  

!Dom Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 601 720 840,  

! Józefosław, dom 114 m2

c. tylko 595 tys. zł, 601 720 840

!Konstancin , okazja dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 930 tys. zł, 601 720 840

!Ładny dom, Bobrowiec k.
Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las. 
Tel. 601 720 840

!ŁOŚ k.Piaseczna, dom 280
m2/1100m2 działka, okazja, tylko
950 tys. zł, po remoncie, do
wejścia, 601 720 840

!Mokotów Górny, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do 
450 m2, 601 720 840

!Mokotów Górny dom, 300
m2, świetny punkt, 601 720 840

!Mokotów Górny dom, 
320 m2, po remoncie, działka 
420 m2, 601 720 840 

!Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamknięte, 
3,5 mln zł, 601 720 840

!Ursynów, pół bliźniaka, 
610 m2 na mieszkanie lub biuro, 
c. 3,8 mln.zł, 601 720 840,  

!Wilanów, 280 m2,
superokazja, dom po remoncie,
tylko 1.6 mln do neg. zł, 
601 720 840  

!Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840 

Działki:
!Borowina, działka budowlana

1800 m2, 601 720 840
!Konstancin, działka 3300 m2,

strefa A, dobra cena, 601 720 840  
!Chyliczki, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2

każda, 601 720 840  
!Pyry, 1900 m2, tuż przy 

ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys. zł,
superpunkt , 601 720 840  

!Wilanów, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

Do wynajęcia: 
!Centrum, restauracja 130 m2

do wynajęcia z wyposażeniem lub
bez, 601 720 840

!Mokotów 116 m2,
superlokalizacja, prestiżowy
apartament do wynajęcia, garaż,
ochrona, 601 720 840,

!Ursynów, 29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 
2600 zł/m-c, 601 720 840

Lokale handlowe : 
!58 m2 z dobrym najemcą,

tylko 830 tys. zł.
!Biurowiec, 3000 m2,

Warszawa, dobry standard, 
z parkingiem na 75 samochodów,
możliwość kupna 1/2 biurowca,
601 720 840,

!Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep
spożywczy działający, dobre
dochody, do wynajęcia, 18 tys.
zł/m-c lub sprzedaż, c. 2.5 mln. zł, 
z powodu braku czasu, 601 720 840  

!Lokal handlowy 120 m2 , 
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840  

!Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840

!Mokotów 70 m2, lokal 
z najemcą, gastronomia, 
c. 1 mln 450 tys. zł brutto,
wynajęty na 10 lat, 601 720 840  

!Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840,

!Ochota, 134 m2, wynajęty na
10 lat, gastronomia, potężny
najemca , 601 720 840

!Ursynów-Kabaty, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt, 
do wynajęcia, 11 tys/m-c, 
601 720 840 

!Wilanów, lokal handlowy 
76 m2. Cena 725 tys. zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840

!Żoliborz, 75 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550 tys.
zł , 601 720 840

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, 

domów, rezydencji,
niezabudowanych działek gruntu
w południowej części Warszawy
(Konstancin, Piaseczno i okolice,

Sadyba, Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.). 

Tel.: 601 720 840 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

POSZUKUJEMY PAŃ
do serwisu sprzątajacego 

w Centrum Sportu Wilanów, 
ul. Wiertnicza 26 A, Warszawa.
Zainteresowane osoby prosimy 

o kontakt na maila: 
csw@wilanow.pl 

tel. 22 885 00 60 w. 100

ZAOPIEKUJĘ SIĘ dzieckiem,
młoda z doświadczeniem, 
884 822 801

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315 

BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588 

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562 

DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214 

HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres, 

601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

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

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MALOWANIE, 722 920 650

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PIELĘGNACJA drzew 
i krzewów, wycinka, 604 401 161

REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

REMONTY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530 

ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218

SZKLARSKIE, 502 101 202 

STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84; 
601 751 247

WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 3030 530

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

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 
PROSIMY O KONTAKT 

POD NUMEREM
509 586 627 
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje HHaannnnaa MMaacckkiieewwiicczz
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 . 
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 10-20.

BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

PPuunnkktt IInnffoorrmmaaccyyjjnnoo –– KKoonn-
ttaakkttoowwyy AAAA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21

IInnffoolliinniiaa AAAA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21

Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Centrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

2 2  4 4 3  7 2  0 0
2 2  4 4 3  7 1  5 6
2 2  4 4 3  7 3  0 1

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 

2 2  5 4 4  1 2  0 0
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 1 9 1 1 5

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

2 2  4 4 3  6 4  0 0
Wydział Obsługi Mieszkańców

2 2  4 4 3  6 5  0 0
2 2  4 4 3  6 5  0 1

Urząd Skarbowy 2 2  5 0 2  0 0  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

2 2  8 4 4  0 4  4 6
Policja 2 2  6 0 3  1 1  8 8
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  6 4 9  4 0  9 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  8 4 4  0 0  7 1

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

2 2  4 4  3 5  0 0 0
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A

2 2  6 4 8  2 2  2 6
Policja 2 2  8 4 2  3 2  6 1
Straż Miejska 9 8 6 ,  8 5 2  1 6  0 0
Straż Pożarna 2 2  5 9 6  7 1  4 0

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 2 6  6 7  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

7 5 6  7 0  1 6 . . . 1 8
Straż Miejska 7 0 1  7 6  9 5

9 8 6
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne 7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

2 2  4 8 4  2 3  0 0 ,  2 2  4 8 4  2 3  1 0
Policja 9 9 7 ,  7 5 6  4 2  1 7
Straż Miejska 7 5 7  6 5  4 9
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 0  1 8  1 9
Pogotowie 9 9 9 ,  7 5 6  7 5  1 1

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

7 5 7 - 9 3 - 4 0  d o  4 2 ;  
7 5 7 - 9 2 - 7 1 ;  7 5 7 - 9 0 - 0 2 ;  

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej                 7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,

7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 2 5  
w Nowej Woli 7 5 6 - 7 3 - 1 0
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe    9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4

Ważne telefony

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Maciej Petruczenko, nasz
redaktor naczelny, został
tegorocznym laureatem
nagrody specjalnej im.
Bohdana Tomaszewskie-
go, co zostało ogłoszone
na wtorkowej Gali Grand
Press! 

Nagrodę przyznano mu
przede wszystkim jako dzienni-
karzowi sportowemu, od 50 lat
pozostającemu w legendarnym
dzienniku „Przegląd Sportowy”.
Dodatkowo uwzględniono rów-
nież prezentowany przez Macie-
ja Petruczenkę nurt dziennikar-
twa pozasportowego, w tym kie-
rowanie tygodnikiem „Passa”, w
którym od początku, czyli od 20
lat publikuje on felietony jako
Passmita. 

Przekazujemy tę wiadomość
naszym czytelnikom z wielką ra-
dością i satysfakcją.

Dla nas, członków zespołu re-
dakcyjnego to wielki zaszczyt
pracować pod takim kierownic-
twem, mając w dodatku świa-
domość, że to nie przypadek. Na
takie wyróżnienie trzeba było

sobie zasłużyć wytężoną pracą i
liczącymi się sukcesami.

Maciek niedawno obchodził
50-lecie pracy w redakcji „Prze-
glądu Sportowego”, w którym
m. in. prezentował odważne fe-
lietony, podpisywane pseudoni-
mem PETRO. Równolegle od 30
lat związany jest z prasą lokalną,
początkowo jako redaktor na-
czelny tygodnika „Pasmo”, a od
2000 roku szef „Passy”. 

Nagroda im Bohdana Toma-
szewskiego została przyznana
po raz szósty. Ustanowił ją maga-
zyn „Press” w porozumieniu z
Fundacją im. Bohdana Toma-
szewskiego. Może ją otrzymać
tylko dziennikarz mający dosko-
nały warsztat dziennikarski, po-
sługujący się nienaganną polsz-
czyzną, wyróżniający się wysoką
kulturą zawodową i osobistą.
Maciek z nawiązką spełnia
wszystkie te kryteria.

Bohdan Tomaszewski zapisał
się w historii polskiego dzienni-
karstwa jako komentator sporto-
wy z najwyższej półki. Pisał nie
tylko o sporcie. Imponował eru-

dycją i wiedzą z różnych dzie-
dzin. Maciek mistrzowi dorów-
nał. Nie bez powodu Tomaszew-
ski w ostatnim udzielonym
przed śmiercią wywiadzie, prze-
kazał Maćkowi swoją dzienni-
karską spuściznę, widząc w nim
swojego następcę i kontynuato-
ra tradycji dziennikarstwa na
najwyższym poziomie.

Maciek w 1991 roku otrzymał
Złote Pióro Klubu Dziennikarzy
Sportowych. Jest wybitnym fa-
chowcem od lekkoatletyki i ru-
chu olimpijskiego, wieloletnim
korespondentem z wielkich im-
prez sportowych. Prezentował
sylwetki mistrzów sportu, sam
czerpał z nich wzory i stał się
wielkim autorytetem.

Jest autorem biograficznej
książki o Irenie Szewińskiej
„Prześcignąć swój czas”. Pisał o
rzeczywistych osiągnięciach, o
ludziach wielkiej klasy. Bohate-
rowie jego książek i felietonów
bili kolejne rekordy, zdobywali
kolejne olimpijskie medale, on
sam także niezmiennie dążył do
doskonałości.

Pracowity, nie odpuszcza, nie
pozwala sobie na żadne pozo-
rowanie działań, nie zadowala
się tandetą i bylejakością, nie
spoczywa na laurach.

Kierowane przez niego pisma
muszą mieć wysoki poziom, wy-
soko stawia poprzeczkę sobie i
innym. To jest niezwykle mobi-
lizująca postawa, z której należy
brać przykład.

Cieszymy się, że w obecnych
czasach, gdy mówiąc delikatnie,
różne tytuły człowieka roku, pa-
trioty roku, krzyże zasługi, a na-
wet Order Orła Białego uległy
pewnej dewaluacji i służą do wy-
różniania pupilów władzy, jed-
nak nadal liczą się rzeczywiste
zasługi i kompetencje.

Maćkowi gratulujemy, życząc
dalszych sukcesów i niespożytej
energii.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Z powodu pandemii koro-
nawirusa i potrzeby stwo-
rzenia nowych miejsc dla
pacjentów, prace budow-
lane na terenie Szpitala
Południowego przyspie-
szają, a placówka już nie-
bawem będzie w całości
przygotowana do urucho-
mienia szpitala tymczaso-
wego.

Mówi Renata Kaznowska, za-
stępca prezydenta m.st. Warsza-
wy: – Sytuacja epidemiczna w
Warszawie i na Mazowszu po-
kazała jak bardzo potrzebne jest
miejsce do leczenia pacjentów
zakażonych koronawirusem
oraz odzyskiwanie miejsc w szpi-
talach dla pacjentów niecovido-
wych. W związku z tym termin
uruchomienia Szpitala Połu-
dniowego został przyspieszony,
a placówka będzie w całości
przeznaczona dla pacjentów „co-
vidowych”. Podpisaliśmy poro-
zumienie z wykonawcą inwesty-
cji, które finalnie ma doprowa-
dzić do przekształcenia Szpitala
Południowego w tymczasowy
szpital dla pacjentów zarażonych
koronawirusem.

Mimo że z zewnątrz gmach
szpitala wygląda na gotowy, to w
budynku ciągle trwają prace wy-
kończeniowe i budowlano-ins-
talacyjne związane m.in. z kła-

dzeniem wykładzin na ścianach,
nawierzchni podłóg, malowa-
niem ścian w ramach zawartego
z wykonawcą kontraktu. Jedno-
cześnie odbywają się odbiory
częściowe robót budowlanych i
instalacyjnych oraz rozruchy
technologiczne. Co prawda w
budynku podłączone są już
wszystkie media, tj.: gaz, prąd,
woda, ale główne odbiory prze-
prowadzane przez służby ze-
wnętrzne (sanepid, straż pożar-
ną, PINB) rozpoczną się po za-
kończeniu wszystkich prac.

– Zgodnie z pierwotnie przy-
jętym harmonogramem, zakoń-
czenie prac w Szpitalu Południo-
wym było planowane na koniec
marca 2021 r., zaś przyjęcie pa-
cjentów – z początkiem wrze-
śnia 2021 r., czyli po uzyskaniu
prawa do użytkowania i zakoń-
czeniu wyposażania szpitala.  W
związku z obecną sytuacja epi-
demiczną bardzo przyspiesza-
my tempo. Mogę powiedzieć, że
przed nami jest do wykonania
tytaniczna praca. Etap wszyst-
kich prac inwestycyjnych planu-
jemy zakończyć do 25 stycznia
2021 r. Następnie rozpocznie się
proces niezbędnych i bardzo zło-
żonych odbiorów, na który daje-
my sobie dwa tygodnie. Naszym
celem jest przyjęcie pierwszych
pacjentów w połowie lutego

przyszłego roku. Znajdzie się tu
300 łóżek dla chorych na koro-
nawirusa, w tym 80 łóżek respi-
ratorowych – podkreśla Renata
Kaznowska i dodaje: – Przyspie-
szenie prac jest możliwe dzięki
uzgodnieniom, jakich dokonali-
śmy z Mazowieckim Urzędem
Wojewódzkim, ponieważ ten
proces jest też kosztowny. Kosz-
ty te pokryte zostaną z fundu-
szu Covid-19. Znaczna część

sprzętu medycznego i aparatury
również zostanie zakupiona z
funduszu „covidowego” czy też
dostarczona z Agencji Rezerw
Materiałowych. 

Jak informuje wiceprezydent
Kaznowska, zakres dodatko-
wych prac związanych z przy-
spieszeniem oddania do użytko-
wania Szpitala Południowego
będzie opiewał na kwotę blisko
8,6 mln zł.

Stołeczny Zarząd Rozbudo-
wy Miasta, który w imieniu
m.st. Warszawy prowadzi in-
westycję, jest w trakcie proce-
dur przetargowych na wyposa-
żenie medyczne. Do szpitala zo-
stały już dostarczone dwa to-
mografy, wkrótce odbędą się
kolejne dostawy sprzętu me-
dycznego. Trwają również prze-
targi na zakup sprzętu i wypo-
sażenia do placówki - postępo-
wania są przeprowadzane
zgodnie z ustawą Prawo Zamó-
wień Publicznych. Szpital Po-
łudniowy zostanie wyposażo-
ny między innymi w rezonans
magnetyczny, tomografy kom-
puterowe, telekomando oraz
aparaty rentgenowskie najnow-
szej generacji.

– Proces uruchamiania nowe-
go szpitala, w tym organizacji
funkcjonowania poszczególnych
oddziałów i kompletowania ze-
społu pracowników, jest wielo-
etapowy i skomplikowany. Szpi-
tal Południowy będzie z pewno-
ścią jednym z najnowocześniej-
szych podmiotów leczniczych.
W placówce zostaną wdrożone i
zastosowane nowoczesne, inno-
wacyjne rozwiązania w zakre-
sie diagnostyki, organizacji oraz
bezpieczeństwa udzielanych
świadczeń – mówi wiceprezy-
dent Kaznowska.

Szpital Południowy dla pacjentów z COVID-19

Passmita z nagrodą im. 
Bohdana Tomaszewskiego
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