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Twoje stowarzyszenie
Twoja firma

może zlecić publikację
wydania 

dedykowanego 
Południa

lub specjalnej wkładki

Biblioteka z ogrodem 
13 stycznia w Multimedialnej Bi-
bliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 
XXXI przy ul. Tynieckiej odbył 
się warsztat „Miasto bez smogu”, 
który powstał w ramach projektu 
„Biblioteka z ogrodem”. Uczestni-

cy spotkania dowiedzieli się, jakie 
znaczenie dla życia na Ziemi ma po-
wietrze; czym jest smog; sprawdzili, 
czy można stworzyć ogród w szkle. 
Poprzez zabawę i eksperymenty po-
znali właściwości powietrza.

3 lutego (sobota) o godz. 14.00 
- seans filmowy - piękna, refleksyj-
na animacja o dzielnym chłopcu, 
który mieszka w Japonii i opieku-
je się chorą matką. Pewnego dnia 
bohater musi zmierzyć się ze złymi 

duchami, wyjaśnić rodzinne ta-
jemnice oraz odkryć swoje nad-
przyrodzone moce. Rezerwacja 
miejsc on-line przez kalendarz 
wydarzeń.

FOT. MULTIMEDIALNA BIBLIOTEKA 

Pochwała postaw Polaków
Grażyna Barszczewska, wybitna aktorka, przyjmując Nagrodę Południa 
z rąk Wojciecha Siemiona powiedziała między innymi: „najpiękniej-
szym słowem po słowie kochać jest słowo pomagać”.

W bieżącym wydaniu „Południa” przedstawiamy kalejdoskop mo-
tywacji i różnorodne sposoby pomagania, czynienia dobra, dobroczyn-
ności. Wynika z nich wiele wniosków, spodziewam się, że jasnych dla 

czytelników. Jednym z nich jest wewnętrzne przekonanie, że czynienie 
dobra innym samo w sobie jest nagrodą. 

Jestem dumny z postawy Polaków. To jest jeden z wyrazów patrio-
tyzmu.

Andrzej Rogiński

Warszawiacy  
o dobroczynności
Andrzej Lejwoda, właściciel 
pubu na tzw. „serku bielańskim”, 
współpracownik WOŚP

Pomaganie innym ludziom 
mam właściwie we krwi, od lat jest 
to bliska mi działalność, w której 
uczestniczę m.in. jako członek 
Klubu Rotary. Także od wielu, 
wielu lat wrzucałem pieniądze do 
puszek Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, a w 2017 roku 
po raz pierwszy uczestniczyłem 
w niej bardziej czynnie, jako szef 
jednego ze sztabów WOŚP. Obok 
przyjemności z uczestniczenia 
w pomaganiu tym, którzy tej po-
mocy najbardziej potrzebują cieszę 

się dodatkowo, że mogę to robić 
właśnie na Bielanach. Mieszkałem 
10 lat na Szepietowskiej i 20 lat na 
Wrzecionie i choć przeniosłem się 
na sąsiednie Bemowo, to Bielany 
wciąż są mi bliskie. W tym roku, 
z powodu wyjazdu z rodziną na 
ferie zimowe nie mogłem zaanga-
żować się w sztab Orkiestry, ale 
oczywiście pieniądze do puszki 
wrzuciłem. To dla mnie jedna 
z najważniejszych rzeczy na po-
czątku każdego roku.

Marta Lis, archeolog i urzęd-
nik samorządowy. Wspiera or-
ganizacje dbające o los zwierząt

Dlaczego pomagam zwierzę-

tom, głównie psom? Cóż, sprawa 
jest dość prosta. Pomagam, ponie-
waż kiedyś pozwoliłam sobie na 
refleksję na temat bezbronności 
i całkowitego uzależnienia psa 
od człowieka w świecie tak bez-
względnie przez człowieka zdo-
minowanym. Potem nie pozostało 
już nic innego jak tylko pochylić 
się z troską nad psim losem. I tak 
zostałam wolontariuszką w pod-
warszawskim schronisku, gdzie 
wyprowadzałam psy na spacer, 
żeby choć na chwilę wyrwać je 
z betonowych kojców. A że po-
maganie nieco uzależnia, 

ciąg dalszy na stronie 5

Bezpartyjni łączą siły
Rok 2018 to rok wyborów samo-
rządowych, które odbędą się na 
jesieni. Będzie to pierwszy spraw-
dzian sił między PiS i PO od czasu 
wyborów parlamentarnych, a co 
więcej – stawką wyborów będzie 
aż pięcioletnia kadencja. Oznacza 
to, że czeka nas prawie rok pełen 
obelg, wyzwisk, oskarżeń i propa-
gandowych haseł, którymi będą 
się obrzucać dwa zwaśnione ple-
miona. Temu wszystkiemu będzie 
towarzyszyła nachalna kampania 
marketingowa, opłacona oczywi-
ście z pieniędzy podatników. Czy 
możemy coś zrobić, aby warszaw-
ski samorząd nie stał się kolejnym 
„łupem” dla wiecznie nienasyco-
nych partii politycznych? 

Starożytni Rzymianie dobrze 
opanowali zasadę divide et impera 
– dziel i rządź. Dziś dwie najwięk-
sze partie usiłują nam wmówić, że 

musimy się opowiedzieć za którąś 
z nich i jednocześnie żyć w niena-
wiści do „tej drugiej”. Podsycając 
kolejne konflikty społeczne partyj-
ni szefowie na każdym kroku kłó-
cą Polaków, ponieważ te kłótnie 
są dla nich jedynym gwarantem 
istnienia. Im bardziej zastępczy 
temat, tym głośniej o nim krzy-
czą i tym silniej starają się spo-
laryzować społeczeństwo. Partie 
z zasady nie lubią samorządu 
lokalnego, bo wymyka się spod 
ich kontroli. Z tego względu nie 
szczędzą sił i środków, aby zdobyć 
przynajmniej te największe samo-
rządy w Polsce, a w szczególności 
Warszawę.

Mieszkańcy stolicy coraz dobit-
niej pokazują jednak partiom, że 
nie zgadzają się na przenoszenie 
sejmowego stylu debaty na grunt 
lokalny. Ostatnie wybory samo-

rządowe udowodniły rosnącą siłę 
lokalnych komitetów, skupiających 
się na konkretnych problemach 
mieszkańców, a nie na partyjnych 
wojenkach. W radach dzielnic 
ruchy lokalne są już trzecią siłą, 
z wciąż rosnącym poparciem. Brak 
odgórnej kontroli i obawy przed 
partyjnym szefem pozwalają lo-
kalnym radnym i aktywistom 
działać wyłącznie na rzecz swoich 
społeczności, bez oglądania się na 
partyjne układy i koterie.

To, co jest największą siłą lokal-
nych aktywistów stało się niestety 
także ich słabością. Choć mnogość 
stowarzyszeń i komitetów lokalnych 
skupionych na sprawach bieżących 
to przejaw świetnie funkcjonujące-
go społeczeństwa obywatelskiego, 
partie bezwzględnie wykorzystały 
to na swoją korzyść. 
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TARGI
Targi Medycyny Naturalnej, Kosmetyki, Kamieni, Jubilerstwa odbędą 
się w dniach 26, 27 i 28 stycznia w dolnej hali Warszawianki przy ul. Pia-
seczyńskiej 21. Czynne będą w piątek w godz. 11.00 – 19.00, w sobotę 
w godz. 10.00 – 19.00 i w niedziele w godz. 10.00 – 17.00.

Obym nigdy nie zaznał  
...świętego spokoju!

W czerwcu skończę 83 lata i mam 
ochotę na więcej. Co będzie moż-
liwe, jeżeli nie zaznam tak uprag-
nionego przez wielu rówieśników 
Świętego Spokoju. Powiem więcej: 
Święty Spokój, to...ŚMIERC dla 
starego człowieka.

A u mnie sprawy mają się tak:  
Już na drugi dzień po przejściu 
na emeryturę, a więc kiedy mo-
głem przestać pracować z MUSU 
- natychmiast czepiłem się robo-
ty z OCHOTY (przepraszam, że 
mi się rymło). I tak, ponad 15 lat 
temu, powstała jedyna w swoim 
rodzaju codzienna internetowa 
gazetka dla marynarzy „Dzień do-
bry - tu Polska” zawierająca wiado-
mości dobre i złe z „Kraju pieroga 
i zalewajki” - jak zwykli Ojczyznę 
Umiłowaną i Wytęsknioną nazy-
wać Ludzie Morza pływający na 
wielomiesięcznych kontraktach 
z dala od żon i dzieci, jak rów-
nież kochanek (i kochanków - to 
w przypadku coraz liczniejszych 
pań w tym zawodzie). Gazetka 
z miejsca „chwyciła”, a jej redaktor 
Gargamel (bo takie pseudo sobie 
wymyśliłem) stal się - hm, hm! - 
postacią popularną, że nie powiem 
legendarną na morzach i ocea-
nach całego świata. Mam zresztą 
tę satysfakcję, że po raz pierwszy 
w długim dziennikarskim za-
wodzie mogę robić gazetę, jaką 
sam wymyśliłem i nikt mi się nie 
wtrąca, nikt nie poucza, nikt nie 
wygraża, że przestanie czytać. A to 
dlatego, że chociaż dotąd wysłałem 
w morze ponad 4200 (cztery ty-
siące dwieście) numerów gazetki, 
to wszystkie za darmo! Nigdy za 
to co robiłem i robię nie wziąłem 
ani grosza. Ponieważ nie prowa-
dzę żadnej ewidencji, nie wiem 
dokładnie ilu mam Czytelników. 
Po liczbie adresów (850 pomnożo-
nych przez średnio 10 Czytelników 
na tzw. burcie) z grubsza licząc, 
jest ich kilka ładnych tysięcy - na 

pewno więcej niż niejedna „reno-
mowana” gazeta na lądzie. Do tego 
dodajmy „szarą strefę” - gazetkę 
prywatnie wymienianą między 
załogami lub kolportowaną na 
statki przez armatorów (właścicieli 
statków), o czym nie wiem i nie 
chcę wiedzieć, bo po co? No i idą-
ce w setki dziennie „wejścia” na 
internetową stronę „Gargamela”, 
stworzona przed laty i prowadzo-
na systematycznie przez morsko-
-lądowe  małżeństwo: kpt. Marek 
Bloch i Agnieszka Bloch-nauczy-
cielka. Dodatkowo brat kapitana 
Blocha - inżynier włókiennik 
Piotr Bloch z Łodzi, pod ksywka 
Reksio, redaguje co niedzielę spe-
cjalne wydanie mojej gazetki pt. 
Sportowy Weekend, która dociera 
na statki akurat na nocne wachty, 
zdejmując Czytelnikom tzw. sen 
z powiek. Reksio za swoją robotę 
też nie bierze grosza i... jest - jak 
ja - szczęśliwy.

Bo – powtarzam – pilnuje, żeby 
nigdy nie zaznać spokoju. Świę-
tego, ani żadnego innego. Gazet-
kę „produkuję” w przysłowiowy 
świątek i piątek, z laptopem jeżdżę 
do sanatoriów i do lasu na działkę, 
w nagłych przypadkach (katastro-
fa smoleńska!) zdarzało mi się ro-
bić „w trybie natychmiastowym” 
wydania specjalne, a więc dodat-
kowe. Nie ma dnia i nocy, żeby 
z morza i lądu nie nadchodziły 
prośby o dopisanie adresów na li-
stę wysyłkową gazetki. Marynarze 
schodzący ze statków na urlopy na 
ląd nie chcą rozstawać się z „Gar-
gamelem” również w domu.

Nie żebym się chwalił, ale dziś 
jestem Honorowym Kapitanem kil-
ku statków pełnomorskich różnych 
bander, „bohaterem” paru piosenek 
- szant marynarskich, wierszyków 
czasem o wyszukanych rymach, 
posiadaczem Honorowych Dyplo-
mów (lipnych oczywiście, 
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I Ty możesz się przyłączyć

Bezpartyjni na Mazowszu 
i w Warszawie

Porozumienie Komitetów Lokalnych w Warszawie zaprasza na konferencję „ Bezpartyjni Samorządowcy 
na Mazowszu i w Warszawie” organizowaną przez ruch Bezpartyjnych Samorządowców oraz Mazowiecką 
Wspólnotę Samorządową. Konferencja odbędzie się 27 stycznia (w sobotę) o godz. 13.00 (rejestracja 
od godz. 12.00) w auli XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie przy 
ul. Nowowiejskiej 37A.

Serdecznie zapraszamy!

Porozumienia Komitetów Lokalnych tworzą między innymi:

Inicjatywa Mieszkańców Warszawy, Warszawska Wspólnota Samorządowa, Inicjatywa Mieszkańców 
Białołęki, WWS Białołęka, WWS Rembertów, Kocham Pragę, Stowarzyszenie „Grunt to Warszawa”,  
Inicjatywa Mieszkańców Pragi-Północ, Inicjatywa Mieszkańców Pragi-Południe, Stowarzyszenie 
Mieszkańców Śródmieścia, Inicjatywa Mieszkańców Śródmieścia, WWS Śródmieście, Bezpartyjni 
Samorządowcy Mokotów, Inicjatywa Mieszkańców Mokotowa, Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa, 
Porozumienie dla Włoch, Ochocka Wspólnota Samorządowa, Bemowska Wspólnota Samorządowa, 
Inicjatywa Mieszkańców Bielan i inne. 

Porozumienie ma charakter otwarty.   

dokończenie ze strony 1
Tworząc w Warszawie centra-

listyczny system politycy partyjni 
zachowali realny wpływ na samo-
rząd warszawski, skupiając całą 
władzę w rękach prezydenta i rady 
miasta, a odbierając ją dzielnicom. 

strzowie i aktywiści postanowi-
liśmy połączyć siły, aby wspólnie 
zaproponować warszawiakom pro-
gram skupiony na stolicy, a nie na 
partyjnych wojnach. Dołączając do 
ogólnopolskiego ruchu samorzą-
dowego BEZPARTYJNI chcemy 
odebrać Warszawę partiom i od-
dać ją jej mieszkańcom. Wszyscy 
jesteśmy zmęczeni wyniszczającą 
wojną polsko-polską, którą obser-
wujemy na każdym kroku. Dlatego 
chcemy zaproponować warszawia-
kom realny, pozytywny program 
dla stolicy. Mam nadzieję, że wszy-
scy bezpartyjni samorządowcy 
dołączą do naszego porozumienia 
i wspólnie udowodnimy, że samo-
rząd należy do mieszkańców. 

Antoni Pomianowski 
  Inicjatywa Miesz-
kańców Ursynowa

Bezpartyjni łączą siły
Ruchy lokalne, prężnie działające 
w dzielnicach, nie miały szan-
sy na szczeblu ogólnomiejskim 
ze względu na brak koordynacji 
i wspólnych działań.

Zdecydowaliśmy się to zmienić 
i jako bezpartyjni radni, burmi-

Baśniowy świat na Ochocie
MARCIN KALICKI

Do nietypowego zagospodarowania 
przestrzeni doszło na Ochocie. Przy 
ulicy Baśniowej w ubiegłym roku po 
licznych wichurach Zarząd Gospo-
darowania Nieruchomościami był 
zmuszony wyciąć trzy drzewa, które 
zagrażały życiu mieszkańców. Prace 
zostały wykonane w ten sposób, że 
w pozostawionych konarach można 
było wyrzeźbić postacie z bajek. 

Na popularnym wśród mieszkań-
ców Ochoty tzw. placu Baśniowym 
(obok ul. Baśniowej) tuż obok placu 
zabaw zobaczyć można trzy popu-
larne postacie z bajek. 

– Gdy dowiedziałam się, że trzy 
drzewa na placu Baśniowym zo-
staną wycięte przyszedł mi pomysł 
do głowy, że szkoda byłoby, aby te 
drzewa tak zupełnie zniknęły. Po-
myślałam, że skoro to plac Baśnio-
wy, to dobrze by było, aby sprawiło 
to radość dzieciom i przyszedł mi 
do głowy pomysł, aby pozostawić 
konary na wysokości 2,5 metra wy-
sokości. Później wystarczyło tylko 
znaleźć wykonawcę rzeźb. Udało 
mi się skontaktować z Andrzejem 
Zawadzkim – „Andre Rzeźbienie 
Piłą”, który podjął się realizacji 

projektu – powiedziała Barbara 
Laszczkowska, inicjatorka przed-
sięwzięcia. – Docelowo miały być 
trzy rzeźby: Miś Uszatek, Sowa 
Gertruda i grzyb, pod którym za-
planowaliśmy krasnoludka, ale 
niestety okazało się, że drzewo jest 

do samego końca spróchniałe i ma 
ogromną dziurę w środku. Zde-
cydowaliśmy w związku z tym, że 
ostatnia rzeźba będzie przedstawia-
ła postaci z różnych bajek – dodała 
działaczka Ochockiej Wspólnoty 
Samorządowej.  

Dla wykonawcy, Andrzeja 
Zawadzkiego, nie był to najtrud-
niejszy projekt: – Z uwagi na na-
rzędzia, piły mechaniczne, które 
wykorzystuję podczas tworzenia 
dzieł, jestem w stanie rzeźbić 
w każdym rodzaju drewna, tym 
bardziej w tutejszej lipie, która jest 
miękka. 

„Andre” współpracował już 
wcześniej z cenioną polską reżyser-
ką Agnieszką Holland przy filmie 
„Pokot”. 

Zadowoleni z nowego wyglądu 
placu są także okoliczni miesz-
kańcy. – Cieszę się, że akurat u nas 
powstał taki pomysł. Ulica Baś-
niowa, plac Baśniowy co innego 
mogłoby tu powstać? – pyta Pani 
Jolanta. – Dzieci przychodzące tu 
na plac zabaw będą jeszcze chętniej 
się pojawiały. Miś Uszatek wyglą-
da, jak w telewizji. Dla nas troszkę 
starszych to z jednej strony rzeźba, 
a z drugiej wspomnienie lat dziecię-
cych – mówi Pani Anna, mieszkan-
ka ulicy Baśniowej. 

Wydaje się zatem, że pomysło-
dawczyni akcji wpadła na doskona-
ły pomysł, aby nie tylko zagospoda-
rować teren placu, ale i przyciągnąć 
na Ochotę mieszkańców innych 
części Warszawy, by mogli zoba-
czyć tą niezwykłą twórczość.  

Szansa wyboru 
Z przykrością stwierdzam, że 
partie polityczne dzielą. „Połu-
dnie” od zawsze opowiadało się 
za budowaniem mostów porozu-
mienia, współpracy. Takim obsza-
rem współdziałania dla lokalnego 
dobra wspólnego jest samorząd. 
Dlatego z satysfakcją przyjmuję 
inicjatywę Bezpartyjnych samo-
rządowców. Mieszkańcy dzielnic 
naszego miasta, Warszawy, Ma-
zowsza, Polski będą wreszcie mieli 
szansę wyboru swoich sąsiadów 
na radnych. 

Głosowanie na partie, dla 

których ważniejszy bywa interes 
korporacji partyjnej niż lokalnej 
społeczności, zyskuje alternatywę. 
W niniejszym wydaniu gazety za-
mieszczamy kilka wypowiedzi na 
ten temat.

W sobotę, 27 stycznia o godz. 
13.00 w auli XIV Liceum Ogól-
nokształcącego im. Stanisława 
Staszica przy ul. Nowowiej-
skiej 37A odbędzie się spotkanie 
stowarzyszonych w Porozumieniu 
Komitetów Lokalnych. Bezpartyj-
ni mile widziani.

Andrzej Rogiński 

Wspólna lista  
dobrych sąsiadów
Pomysł konsolidacji środowisk 
samorządowych z całego kraju 
jest zjawiskiem nienowym. Takie 
działania już osiem lat temu pro-
ponowała Mazowiecka Wspólnota 
Samorządowa. Do tej pory jeszcze 
się nikomu to nie udało. 

Przecież jest tyle rzeczy, które 
chcemy wyartykułować władzy 
centralnej. Każdej władzy, za-
równo tej dzisiejszej jak i tym, 
które będą kolejne. Szczególny 
nacisk chcemy położyć na sejmi-
ki wojewódzkie, ponieważ tam 
są gromadzone środki na rozwój 
naszych miast, miasteczek i wsi. 
Dlatego kolejna próba konsolidacji 
następuje przed wyborami samo-
rządowymi. 

Mamy różne doświadczenia. 
Koledzy z Dolnego Śląska mają 
największe z nas sukcesy. Prak-
tycznie współrządzą wojewódz-
twem i mają duży wpływ w gmi-
nach i powiatach tego regionu. My, 
jako Wspólnota, mamy wpływ na 
szczebel gminny czy dzielnicowy, 
jak również sprawujemy władzę 
w kilku kluczowych powiatach na-
szego województwa. Co prawda 
w ostatnich wyborach do sejmiku 
przekroczyliśmy próg wyborczy, 
ale wynik nie pozwolił na posia-
danie reprezentantów w Sejmiku 
Mazowsza. Jestem przekonany, 
że to się zmieni i Bezpartyjni 

Samorządowcy, których zaczy-
namy współtworzyć, będą mieli 
swoich przedstawicieli w naszym 
województwie i w każdym innym 
w kraju.

Warto również odnotować, że 
nasze blisko półroczne rozmowy 
wieńczymy również porozumie-
niem w Warszawie. Środowiska 
Warszawskiej Wspólnoty Samo-
rządowej i Inicjatywy Mieszkań-
ców Warszawy razem z wieloma 
innymi lokalnymi komitetami 
wspólnie przystępują do poro-
zumienia Bezpartyjnych Samo-
rządowców. Nasza wspólna lista 
w Warszawie z całą pewnością da 
nam wpływ na kluczowe decyzje 
dotyczące naszych dzielnic, które 
niestety zapadają wyżej. Chciał-
bym powiedzieć wyraźnie: te 
nasze rozmowy i prace mają cha-
rakter otwarty. Nie odrzucamy ni-
kogo. Będziemy rozszerzać nasze 
porozumienie, budować program 
i szukać odpowiedniego kandyda-
ta na prezydenta Stolicy. Zachęcam 
wszystkich do pracy razem z nami 
na rzecz samorządnej Warszawy 
i Mazowsza.   

Grzegorz Wysocki
Ochocka  

Wspólnota Samorządowa

Zjednoczenie 
bezpartyjnych
Minęło ponad ćwierć wieku od 
pierwszych wolnych wyborów 
samorządowych, a w Warszawie 
nadal większość jej mieszkańców 
nie zna swoich radnych czy bur-
mistrzów. Dla wielu nadal Urząd 
Dzielnicy jest „radą narodową”. Sy-
stem działa tak, żeby obywatele nie 
czuli potrzeby uczestnictwa w sa-
morządzie, a ten żeby mógł funk-
cjonować swoim życiem bez nich. 

Czasem jednak przekraczane 
są granice działania wbrew woli 
obywateli. Tak stało się niedaw-
no na warszawskim Powiślu, gdy 
został powtórnie wyłożony plan 
tego rejonu. Mimo że od poprzed-
niego wyłożenia minęły cztery 
lata, mieszkańcy nie zapomnieli, 
jak ostro i wyraźnie protestowali 
wówczas przeciwko wielu złym, 
oderwanym od rzeczywistości 
i potrzeb zapisom, składając liczne 
uwagi do planu.

dokończenie na stronie 6
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Czy cztery bloki osiedla Jary 
zostaną dofinansowane?  
ANDRZEJ ROGIŃSKI

Rzecz dotyczy modernizacji ener-
getycznej wielorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych pod adresami 
osiedla Jary na Ursynowie. Za-
rząd Spółdzielni Mieszkaniowo-
-Budowlanej „Jary” podjął działa-
nia, by uzyskać pomoc finansową 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
a tak naprawdę z Funduszu Spój-
ności Unii Europejskiej. Komisja 
Rewizyjna Rady Nadzorczej ma 
krytyczne uwagi do procesu za-
warcia umów z wykonawcami 
audytów energetycznych. Zostaną 
one rozpatrzone 25 stycznia przez 
Radę Nadzorczą.

Pierwsze ocieplone budynki 
w Polsce

Działo się to w Spółdzielni 
Budowlano-Mieszkaniowej „Ur-
synów” wówczas, gdy nie było 
w Polsce gospodarki rynkowej. 
Ale spółdzielcy potrafili dobrze 
gospodarować. Pamiętam to, gdyż 
w tamtym czasie byłem przewod-
niczącym Rady Osiedla „Stokłosy” 
w tejże Spółdzielni. Zarząd Spół-
dzielni przedstawił Radzie Nadzor-
czej pomysł na ocieplenie budyn-
ków wykonanych w technologii 
WK-70. Najszybciej zareagowała 
na to Rada Osiedla „Stokłosy”. 
W rezultacie ocieplono 52 bu-
dynki w kredycie umarzalnym. 
Spółdzielnia zapłaciła jedynie In-
stytutowi Techniki Budowlanej za 
opracowanie i wyprodukowanie 
kleju. Było to wówczas działanie 
nowatorskie. Przetargów nie było, 
bo konkurencja nie istniała. Mie-
liśmy zaufanie do wiarygodności 
i kwalifikacji pracowników Spół-
dzielni oraz do ITB. 

Sukces odbił się echem w kraju. 
Tysiące podmiotów ubiegało się 
w latach następnych o częściowe 
umorzenie kosztów. Dzisiaj więk-
szość bloków powstałych 40 lat 
temu jest ocieplona, okna ze szpa-
rami zostały wymienione na plasti-
kowe. Teraz, aby uzyskać publiczną 
pomoc finansową, trzeba spełnić 
mnóstwo biurokratycznych obo-
wiązków. Wyśrubowane są także 
wymagania techniczne. Papier nie 
wszystkie sytuacje potrafi przewi-
dzieć.

Dzisiaj konkurują między sobą 
potencjalni beneficjenci. 

Co może być na Jarach
Zdaniem Zarządu SMB „Jary” 

głęboka kompleksowa moderni-
zacja energetyczna budynku to 
„przedsięwzięcie mogące polegać 
na ociepleniu przegród budyn-
ku, wymianie okien lub drzwi 
oraz wymianie lub modernizacji 
źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, 
w wyniku którego zostaną zmniej-
szone wartości wskaźników rocz-
nego zapotrzebowania na: energię 
użytkową, energię końcową oraz 
nieodnawialną energię pierwotną”. 
Formą wsparcia jest pomoc zwrot-
na, czyli pożyczka z możliwością 
uzyskania premii inwestycyjnej 
w formie częściowego umorzenia 
udzielonej pożyczki.

Na podstawie stawianych 

w ramach programu wymagań 
i opracowanych analiz dla po-
szczególnych nieruchomości wska-
zano do konkursu cztery budynki 
mieszkalne wielorodzinne dające 
największe szanse na uzyskanie 
dofinansowania, a więc: ul. Dem-
bowskiego 4, ul. Dunikowskiego 4, 
Puszczyka 10 oraz Sosnowskiego l. 
Po rozpatrzeniu szeregu przedsię-
wzięć i usprawnień termomoder-
nizacyjnych – czytam w materiale 
przedstawionym mieszkańcom 
wybranych budynków - na pod-
stawie opracowanych audytów 
energetycznych, jako optymalny 
wariant dla w/w budynków przy-
jęto następujący zakres prac: mo-
dernizację instalacji wewnętrznych 
centralnego ogrzewania; docie-
plenie przestrzeni stropodachów 
wentylowanych; modernizację 
instalacji oświetleniowych klatek 
schodowych (dot. budynków Du-
nikowskiego 4 i Sosnowskiego 1); 
wymianę napędów dźwigów oso-
bowych (dot. budynków Dembow-
skiego 4, Puszczyka 10). 

Według audytów zmniejszenie 
zużycia energii i w konsekwencji 
redukcja emisji zanieczyszczeń 
wynieść ma średnio od 26,27 % do 
29,25 % dla w. w. nieruchomości 
budynkowych, co spełnia warunek 
przystąpienia do konkursu wg tego 
kryterium (zmniejszenie zużycia 
o minimum 25 %). Oszczędność 
energii ma wynieść 39,9 %. 

Wartość projektu w ynosi 
3, 8 mln zł, wnioskowane dofinan-
sowanie: 2 851 600 zł. Audytorzy 
twierdzą, że wnioskowana pomoc 
zwrotna z możliwością uzyskania 
premii inwestycyjnej polegać ma 
na spłacie do 50 % w zależności 
od uzyskanych efektów. Premia 
inwestycyjna w formie częścio-
wego umorzenia dofinansowania 
miałaby wynieść ok. 1,3 mln zł. 
Korzystne  są też warunki finan-
sowania pomocy zwrotnej, czyli 
kredytu. 

Jest zatem o co się bić. 

Zdanie Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna Rady Nad-

zorczej SMB „Jary” przeprowadziła 
kontrolę przebiegu procesu zawie-
rania umów w zakresie audytów 
energetycznych czterech budyn-
ków, przygotowania wniosku 
o dofinansowanie oraz wykona-
nia inwentaryzacji przyrodniczej. 
Komisja nie zajmowała się zasad-
nością ubiegania się Spółdzielni 
o dofinansowanie procesów ter-
momodernizacyjnych.

Wybór  dostawców usług był 
zgodny ze stosownym regulami-
nem. Wykonawcy wybierani byli 
spośród kilku kandydatów z wolnej 
ręki. Tryb ten dopuszcza maksy-
malnie do 30 tys. zł dla każdego 
z postępowań. Wartość pierwszego 
przedmiotu zamówienia wyniosła 
19 400 zł, drugiego 12 000 zł i trze-
ciego 7 200 zł. Zdaniem Komisji 
Zarząd przekroczył jednak swoje 
kompetencje, albowiem prowizja 
od wartości uzyskanego dofinanso-
wania miałaby wynosić 17 109,60 zł 
w odniesieniu do audytów energe-
tycznych, 92 677 zł od wniosku 
o dofinansowanie. Trudno jednak 
mówić o wypłacie tych środków, 
skoro jeszcze nie ma decyzji Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej.

Istotnym zarzutem Komisji jest 
wskazanie faktu, że przeprowadze-
nie prac termomodernizacyjnych 
we wspomnianych budynkach 
nie wynikało z planu remontów 
na rok 2017. W tym przypadku 
Rada Nadzorcza ma problem, bo 
czy można umieścić w planie re-
montów zadanie, co do którego 
realizacji nie ma się pewności? 
Kto bowiem mógł zgadnąć, że 
pojawi się taka znakomita okazja? 
W tym kontekście wniosek Komisji 
o obniżenie kwot umożliwiających 
korzystanie z trybu zamówienia 
z wolnej ręki wydaje się wylewa-
niem dziecka z kąpielą. Lepiej 
jednak zmodyfikować regulamin 
z myślą o takich sytuacjach. System 

zamówień publicznych - a wiem 
coś o nim skoro premier Jan Ol-
szewski powołał mnie do zespołu 
przygotowującego założenia tej 
ustawy – ma zapewniać z jednej 
strony przejrzystość postępowań, 
a z drugiej optymalizować wydatki 
publiczne. Nadmierna biurokracja 
potrafi zepsuć te cele. 

Odrębną kwestią jest zaufanie. 
Marek Mieszanowski, zastępca 
prezesa Spółdzielni twierdzi, że 
„nie po to składał podczas konkur-
su na zajmowane stanowisko pew-
ne deklaracje, żeby teraz się z nich 
wycofywać i łatwo rezygnować”.

Zarząd będzie pytany „o sposób, 
w jaki zamierza on pokryć straty 
finansowe SMB Jary z tytułu za-
płaconych już faktur na łączną 
kwotę PLN 38 600, które powstały 
wskutek działań zarządu niezgod-
nych z regulacjami wewnętrzny-
mi Spółdzielni”. Straty powstaną 
wówczas, gdy Rada Nadzorcza nie 
podejmie uchwały o przystąpieniu 
do programu, co jest warunkiem 
konkursowym.

Pośpiech
Tempo, w jakim Spółdzielnia 

podjęła wyzwanie o uzyskanie 
korzyści dla spółdzielców, było 
znaczące. Przeglądając dostępne 
dokumenty odnoszę wrażenie, że 
Rada Nadzorcza nie dostosowała 
się do tego tempa. 

W tej sprawie najważniejsze 
jest to, że mieszkańcy mają szansę 
uzyskać korzyści. Zostanie  popra-
wiony standard budynków znacz-
nie mniejszym kosztem niż by to 
było zgodnie z planem remontów. 
Z drugiej strony należy docenić 
dociekliwość członków Komisji 
Rewizyjnej. Ale przyda się spoj-
rzenie całościowe Rady. Wniosek 
generalny jest taki, że Rada Nad-
zorcza i Zarząd powinny ściślej 
i efektywniej współpracować. Cze-
go życzę wszystkim spółdzielniom. 
Nie hodujcie w sobie nieufności 
czy wrogości, bo spółdzielnia jest 
wspólnym dobrem jej członków.

Oto budynek przy ul. Dembowskiego 4. Dzisiaj większość bloków Ursynowa powstałych 40 lat temu zostało ocieplonych, okna 

ze szparami zostały wymienione na plastikowe. Jednak instalacje c.o. i c. w. są równolatkami budynków. W czterech budynkach, 

które aplikują o dofinansowanie jest 300 mieszkań, w których są ludzie czekający na wsparcie spółdzielni. W żadnym z tych 

budynków nie mieszka nikt z Rady Nadzorczej.

FOT. ANDRZEJ ROGIŃSKI
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bo nigdzie się nie ruszałem) 

opłynięcia Przylądka Horn czy 
przekroczenia równika. Gadżetów, 
czyli pamiątek różnych rozmiarów 
i charakteru nie zliczę. Flaszek wy-
kwintnej gorzały z całego świata 
zresztą również...

A kiedy dwa lata temu dopadł 
mnie udar mózgu (odebrało mi 
mowę) i leżałem w paskudnym sta-
nie na OIOM-ie Instytutu Neurolo-
gii przy Sobieskiego, załoga któregoś 
statku zrobiła zrzutkę na obstalowa-
nie w Radiu Maryja (tam nie ma nic 
darmo)... odmawiania koronki w in-
tencji Gargamela, a maile z morza 
w duchu „Gargamelu, nie odchodź, 
nie zostawiaj nas bez gazetki” nad-
chodziły niemal masowo i zmuszały 
mnie do płaczu.

Przez pierwsze lata wydawało 
mi się, że to ja jestem szczodry z tą 
gazetka za darmo. Teraz już wiem, 
że jest dokładnie odwrotnie: to ja 
jestem wdzięczny, bo temu co robię 
zawdzięczam życie, siły i zdrowie. Po 
prostu jestem tu potrzebny. Ludziom, 
a może i… Bogu?

A teraz będzie najważniejsze: chy-
ba w drugim roku „gazetkowym” 
przeczytałem w „Wyborczej”, że 
w Wadowicach jest dziewczynka - 
Dominika Dejner, której w klinice 
Św. Łucji w Brukseli przeszczepio-
no wątrobę, bo inaczej przybyłoby 
małych grobków na wadowickim 
cmentarzu. Po operacji Dominika 
wymagała drogich lekarstw, a i koszt 
wyjazdów na kontrolne wizyty 
w Belgii przekraczały możliwości 
rodziców. Słowem: Dominika po-
trzebowała pieniędzy. Natychmiast 
od siebie posłałem 500 złotych, ale 
w gazetce napisałem, o co chodzi, 
i spytałem „Wujków Marynarzy”: kto 
następny? No i się zaczęło! Otwarły 
się domowe skarbonki i marynarskie 
serca. Na konto, które wynająłem 
w Stowarzyszeniu Pomocy Chorym 
Dzieciom „Liver” w Krakowie, za-
częły płynąc kwoty, o jakich mi się 
nie śniło. Wymyśliłem więc nazwę 

„Smerfny Fundusz Gargamela”, 
a Marynarze dodali po swojemu 
hasełko… propagandowe: „Tylko zła-
masy czytają gazetkę, a żałują kasy” 
(na ratunek życia i zdrowia chorym 
dzieciom)

„Gargamelu, na dowód, ze nie je-
steśmy zlamasami” - płynęły i płyną 
maile indywidualne i od całych za-
łóg, często wraz z uczestniczącymi 
w zbiórce kolegami innych naro-
dowości: Filipińczykami, Birmań-
czykami, Hindusami, Ukraińcami, 
Rosjanami, amerykańskimi  pilotami 
portowymi. A za mailami mniejsze 
lub większe datki, w tym „wdowi 
grosz” - po 20, 50 zł od samotnych 
matek chorych dzieci, na leczenie 
innych. Kupujemy wózki inwalidz-
kie, podnośniki, pionizatory, drogie 
leki zagraniczne, płacimy za bilety 
lotnicze i hotele, gdy trzeba wysłać 
dzieciaka za granicę na kontrolę 
po operacji. Chorej na nieuleczalną 
mukowiscydozę i będącej już w ago-
nii Monice Kruszyńskiej - na hasło 
„Mayday dla Moniki” - Wujkowie 
Marynarze zgromadzili błyskawicz-
nie pieniądze na wynajęcie samolo-
tu z aparaturą i lekarzem, którym 
umierająca poleciała do Wiednia, 
gdzie w wyspecjalizowanej klinice 
przeszczepiono jej nowe płuca. Po 
roku zdrowa Monika wyszła za mąż 
i napisała, że dziękuję „Wujkom i To-
bie Dziadku Gargamelu 

dokończenie na stronie 6

Obym nigdy nie zaznał  
...świętego spokoju!
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ciąg dalszy ze strony 1
następnym krokiem był nie-

formalny dom tymczasowy, który 
w tej chwili prowadzę we współpra-
cy z jedną z fundacji. Psy czekają 
u mnie na dom stały, w między-
czasie są leczone, jeśli tego wymaga 
ich stan, uczą się życia w stadzie, 
którego członkiem jest człowiek. 
Wszystko wygląda dość prosto 
i w rzeczy samej nie jest skom-
plikowane, niestety, aby podołać 
psychicznie obowiązkom, należy 
przygotować się między innymi 
na smutek rozstania z podopiecz-
nym, umieć cieszyć z tego, że zna-
lazł dom stały, a przede wszystkim 
wyzbyć przekonania, że w naszym 
domu miałby najlepiej. 

Oprócz tego na tzw. tymczasie 
mam również stare psy. Opie-
ka nad starym psem wiąże się ze 
świadomością, że przyjaźń nie 
potrwa długo, jednak z całego 
serca chciałabym zachęcić ludzi 
do takich właśnie adopcji. Każdy 
miesiąc spędzony w dobrych wa-
runkach dla takiego psa liczy się 
podwójnie. Szczeniak, jak młody 
człowiek, myśli, że wszystko mu 
się należy. Sterany życiem staru-
szek doceni każdy gest, dotyk, cie-
płe słowo, dach nad głową, a nade 
wszystko naszą miłość. To widać 
w oczach tych starych psów. Więc 
nie myślmy jak bardzo będziemy 
nieszczęśliwi kiedy umrą, bo to 
nie my jesteśmy w tej relacji naj-
ważniejsi. Jeśli chcemy pomagać 
naprawdę, ustalmy priorytety. Je-
śli całkiem szczerze będziemy to 
robić dla psów, a nie dla karmienia 
swojego ego, nasze uczucia zejdą na 
dalszy plan i łatwiej się nam będzie 
z nimi uporać. 

Kwestia głębszego zaangażo-
wania w pomaganie ma też dru-
gą, ciemniejszą stronę. Kiedyś na 
pytanie czym jest dla mnie pies 
odpowiadałam beztrosko i bez 
wahania, że najlepszym przyja-
cielem. Teraz to dla mnie przede 
wszystkim przedmiot troski. Jadąc 
gdziekolwiek samochodem skanuję 
wzrokiem pobocza, spędzając czas 
na wakacjach przyglądam się jak 
traktowane są okoliczne psy i w ja-
kich żyją warunkach. W zeszłym 
roku przywiozłam z Podhala 
łańcuchowego psa, który całe ży-
cie spędził samotnie przy budzie. 
Ale nie zawsze da się pomóc i to 
ta ciemna strona. Mimo wszystko 
trzeba próbować, bo naprawdę tyl-
ko tyle jesteśmy warci, ile zrobimy 
dla innych, czy to będzie zwierzę, 
czy człowiek.

Michał Minałto, urzędnik sa-
morządowy, pracownik korpora-
cji. Pieniądze do puszek WOŚP 
wrzuca „od zawsze”. Wspiera 
także wiele innych inicjatyw do-
broczynnych

WOŚP to ważna i piękna rzecz, 
ale dobroczynność to nie tylko Ow-
siak! Uważam, że jest niezwykle 
istotne by wspierać inicjatywy, któ-
re są nam bliskie, których wartości 
się podziela, z których pracy była 
okazja korzystać (np. niekomercyj-
ny serwis internetowy, do którego 
się regularnie zagląda), itp. Warto 
wspierać nie jednorazowo, ale regu-
larnie, na przykład zlecić w swoim 
banku comiesięczne stałe zlecenie 
na wybrany cel w wysokości nawet 

Warszawiacy o dobroczynności
tylko 10 zł. W skali pięciu lat urasta 
to do niezłej sumki. Warto wygo-
spodarować w ten sposób choćby 
30 złotych miesięcznie i zasilać tak 
kilka inicjatyw dobroczynnych. 
Tak właśnie robię już od dłuższego 
czasu. Trzeba też mieć świadomość, 
że 1 % podatku to nie dobroczyn-
ność! To uprawnienie do wskazania 
celu dla środków, które i tak odda-
jemy, w formie podatku. „Danie na 
1 %” nie może zatem według mnie 
stanowić powodu do uznania, że 
zrobiliśmy jakiś dobroczynny gest.

Danuta Solecka, biolog 
i nauczyciel akademicki. Wspie-
ra Fundację Drugi Plan, dbającą 
o pamięć o zmarłych aktorach

Od czasu do czasu wspieram 
Fundację Drugi Plan, ponieważ 
uznaję za ważny cel jej działania. 
Zawsze interesowałam się filmem, 
zarówno polskim, jak i zagranicz-
nym, obserwowałam nowości, 
chodziłam na festiwale filmowe. 
Oczywiście, to główni aktorzy 
stanowili magnes przyciągający 
widzów, ale bardzo często to role 
drugo- czy nawet trzecioplanowe 
były „perełkami” zachowywany-
mi w pamięci, choć nie zawsze 
pamiętało się nazwisko aktora czy 
aktorki. To tak, jak we współczesnej 
nauce – genialny uczony potrzebu-
je dobrego zespołu, aby osiągnąć 
sukces. Sam, mimo wszystko, nie-
wiele znaczy… Szukając informacji 
o wielu aktorach drugoplanowych, 
m.in. o Mariuszu Gorczyńskim (je-
den z bardzo charakterystycznych 
i „zapamiętywalnych” ludzi filmu), 
trafiłam na stronę poświęconą jego 
osobie i informację o prowadzącej 
ją Fundacji Drugi Plan. Pomysł 
zachowania w naszej zbiorowej 
pamięci aktorów i aktorek, o któ-
rych powoli już zapominamy, bo 
nie pojawiają się na pierwszych 
stronach gazet oraz opieka nad ich 
grobami to bardzo szlachetne zada-
nie i cieszę się, że choć trochę mogę 
przyłożyć do tego rękę.

Anna Witarzewska, prezes 
Stowarzyszenia Rodziców i Przy-
jaciół Dzieci Niewidomych i Sła-
bowidzących „Tęcza”

Nasze Stowarzyszenie powstało 
w maju 1990 roku, na fali przemian 
politycznych w Polsce. Kilkunastu 
rodziców, w tym ja również (jako 
mama niewidomego, niepełno-
sprawnego dziecka), postanowiło 
wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć 
samodzielnie rozwiązywać proble-
my swoich dzieci – niewidomych 
i słabowidzących, a przede wszyst-
kim tych z niepełnosprawnością 
sprzężoną, które – oprócz niepeł-
nosprawności wzroku – mają inne, 
złożone problemy, głównie na tle 
neurologicznym (mózgowe pora-
żenie dziecięce, padaczka, choroby 
genetyczne, zaburzenia rozwoju ru-
chowego, komunikacji, słuchu, cało-
ściowe zaburzenia rozwoju, w tym 
autyzm). Postanowiliśmy walczyć 
o utworzenie specjalistycznych pla-
cówek dla naszych dzieci; w tamtych 
czasach nie istniały jeszcze takie 
miejsca, gdzie osoba ze sprzężoną 
niepełnosprawnością uzyskałaby 
kompleksowe wsparcie. Udało nam 
się to w oparciu właściwie tylko o za-
angażowanie społeczne rodziców. 
W chwili obecnej Stowarzyszenie 
prowadzi trzy placówki edukacyjno-
-rehabilitacyjne dla podopiecznych 

w każdym wieku: poradnię dla 
maluchów zagrożonych niepełno-
sprawnością wzroku, przedszkole 
specjale i szkolny ośrodek rewalida-
cyjny oraz dzienny ośrodek wspar-
cia dla osób dorosłych (Sokrates). 
Organizujemy także inne formy 
pomocy: psychologiczne i środowi-
skowe wsparcie dla rodzin, turnusy 
rehabilitacyjne. Łącznie pod opieką 
Tęczy pozostaje ok. 400 osób w ska-
li roku (dzieci, młodzież, dorośli), 
głównie mieszkańców Warszawy.

Przez 27 lat bardzo szerokiej 
i zróżnicowanej działalności roz-
wijaliśmy współpracę z wolontariu-
szami i obserwowaliśmy pozytyw-
ne zmiany w sferze zaangażowania 
społecznego Polaków:

- W latach 90-tych do ok. 2005 
roku w pomoc dla dzieci z no-
wotworami oczu angażowała się 
bardzo aktywnie Polonia angiel-
ska z Londynu. Powstała cała sieć 
wspierająca rodziny chorujących 
na siatkówczaka maluchów;

- Od wielu lat podczas turnusów 
rehabilitacyjnych wspomagają nas 
wolontariusze – są to głównie stu-
denci kierunków pedagogicznych 
i rehabilitacji. Na każdym z turnu-
sów jest 7-10 wolontariuszy, których 
zadaniem jest m.in. odciążenie ro-
dziców od codziennej opieki nad 
swoimi dziećmi.

- Do różnych zadań prowa-
dzonych przez naszą organizację 
przyłączyli się na stali wolontariu-
sze, którzy regularnie angażują się 
w pomoc w pracach biurowych, 
czy przy wykonaniu i prowadzeniu 
strony internetowej, przygotowaniu 
materiałów promocyjnych (ulotki, 
foldery, zdjęcia).

 - Otrzymaliśmy znaczącą po-
moc całych zespołów pracowni-
czych w realizacji kampanii spo-
łecznych (np. kampania „Zobacz. 
Niewidome dzieci”, akcja „25icoda-
lej” dotycząca wykluczenia społecz-
nego osób powyżej 25. roku życia. 
Kampanie te zostały profesjonalnie 

przygotowane całkowicie chary-
tatywnie.

-  Wolontariusze biorą też 
udział w różnych akcjach organi-
zowanych przez Stowarzyszenie, 
takich jak dekoracja pomiesz-
czeń ośrodków w okresie świą-
tecznym, pomoc w organizacji 
imprez, festynów, kiermaszów 
świątecznych, pomoc przy re-
montach, porządkach, pracach 
ogrodowych. Są to zarówno ucz-
niowie szkół (podstawowych, li-
cealnych, techników), studenci, 
osoby mniej aktywne zawodowo 
oraz pracownicy firm, których 
misje zawierają zapisy dotyczące 
wsparcie otoczenia społecznego 
i pomoc dla grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i dys-
kryminacją, chorych, zależnych, 
potrzebujących pomocy;

- W pomoc dorosłym pod-
opiecznym „Tęczy”, których ro-
dziny starzeją się lub mają coraz 
większe trudności w opiece nad 

swoim całkowicie zależnym od 
nich dzieckiem, angażują się rów-
nież osoby z otoczenia społeczne-
go tych rodzin oraz rodzice innych 
osób niepełnosprawnych (samopo-
moc). Realizujemy projekty, które 
wzmacniają budowanie przyjaciel-
skich kręgów wsparcia wokół osób 
zależnych, osób z niepełnospraw-
nością intelektualną i sprzężoną, 
tak, aby ich przyszłość mogła być 
jak najbardziej bezpieczna; tu bar-
dzo potrzebni są wolontariusze.

W ostatnich latach obserwu-
jemy wzrastającą ochotę różnych 
grup społecznych w pomoc naszej 
organizacji, naszym dzieciom. 
Coraz więcej firm i instytucji chce 
zaangażować się w pomoc osobistą 
(np. przy pracach porządkowych, 
ogrodowych, remontowych). Co 
najmniej kilkanaście takich firm 
już nam pomagało i możemy na 
nich liczyć w ramach wolontariatu 
pracowniczego 
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Teraz okazało się, że mimo for-

malnego uwzględnienia najważniej-
szych z nich, nadal projektant (lub 
sporządzający plan Prezydent Mia-
sta) próbują przemycić zapisy, któ-
rych nigdy nie przyjmą mieszkańcy. 
Chodzi przede wszystkim o zaplano-
wane szerokie aleje w parku Janiny 
Porazińskiej oraz wycięcie części 
tego parku na plac miejski. Skutko-
wałoby to (co wyliczyli mieszkańcy) 
likwidacją kilkudziesięciu pięknych 
drzew w urządzonym parku, po któ-
rym chodzi się uroczo meandrują-
cymi ścieżkami. W miejscu, gdzie 
projektanci przewidzieli szeroką 
na 10 m aleję, jest górka saneczko-
wa i historyczny krąg po gazowni. 
Nowe propozycje projektowe nie 
wnoszą nic nowego, mieszkańcy 
podejrzewają, że zapisy quasi dróg 
(w poprzednim wyłożeniu były for-
malnie drogami) umożliwią podział 
terenu zieleni miejskiej pod przyszłą 
zabudowę. 

To oczywiście tylko jeden z absur-
dów tego planu. Nie opisując wszyst-
kich dość jest powiedzieć, że indy-
widualne uwagi sprzeciwiające się 
takim zapisom złożyło ponad 1200 
osób, a kolejne setki podpisywały 
się pod kompleksowymi uwagami 
przygotowanymi przez Radę Osied-
la, wspólnoty i stowarzyszenia. Takie 
zorganizowanie się mieszkańców 
Powiśla było możliwe dzięki akcji 

informacyjnej przeprowadzanej 
przez miejscowych aktywistów i po-
przez lokalną gazetę „Mieszkańcy 
Śródmieścia”. W tym czasie biuro 
miejskie w niewielkim stopniu pro-
mowało tak ważny tematu, nie chcąc 
nawet spotkać się z oponentami 
w parku, by bronić swojej koncepcji.  

Po zakończeniu procedury skła-
dania uwag, zanim opadły emocje, 
mieszkańcy Powiśla zaczęli zadawać 
pytanie „co dalej?” Co mogą jeszcze 
zrobić, żeby wpłynąć na aparat biu-
rokratyczny dwumilionowej Stolicy? 

Odpowiedź nie jest prosta. Uwagi 
rozstrzyga to samo biuro, które plan 
zamówiło i uzgodniło. Ostateczny 
głos  mają jednak radni miejscy. 
Radni z całej dwumilionowej War-
szawy, z Bielan, Ursynowa, Białołę-
ki, Wawra i innych dzielnic. Ludzie, 
którzy zapewne nigdy nie widzieli 
zagrożonej alejki Szewczyka Dra-
tewki w parku Janiny Porazińskiej, 
przy której dzieci zjeżdżają z górki 
na sankach. Radni ci zazwyczaj gło-
sują zgodnie z dyscypliną partyjną, 
zupełnie nie interesując się zdaniem 
zainteresowanych. Tak było ostatnio, 
gdy unikając wzroku licznie zgro-
madzonych protestujących miesz-
kańców radni miejscy przypieczę-
towali budowę wieżowców pośród 
przedwojennej średniej zabudowy 
okolic Nowogrodzkiej i Emilii Plater. 

Czy zawsze tak będzie? Wierzę, 
że nie. Media społecznościowe i lo-

kalna prasa pisząca o sąsiedzkich 
problemach pozwalają zewrzeć 
szyki. Zarządzanym odgórnie par-
tiom politycznym, utrzymywanym 
z pieniędzy publicznych, a zaintere-
sowanym głównie rozgrywkami na 
szczeblu krajowym, rośnie groźny 
przeciwnik. To jednoczący się w ska-
li Warszawy ruch samorządowy. Lo-
kalne stowarzyszenia z Ursynowa, 
Śródmieścia, Białołęki, Ursusa, Pragi 
i innych dzielnic, aktywnie i skutecz-
nie działające na swoim podwórku, 
znaczące liczebnie, dotąd bez wspól-
nego frontu nie miały przełożenia na 
Radę Warszawy. 

Być może wspólnym szyldem 
będzie nazwa „Bezpartyjni samo-
rządowcy”, która już jednoczy ak-
tywistów w niektórych częściach 
Polski. Nazwa taka tłumaczy wiele. 
Bo górka saneczkowa dla dzieci nie 
ma barw politycznych. Wymaga 
tylko prawdziwego zainteresowa-
nia. I odpowiedzialności radnych 
wobec mieszkańców, a nie wobec 
władz partyjnych układających li-
sty wyborcze. 

Mieszkańcy Powiśla nie są bez 
szans w walce o nasze wspólne parki. 

Paweł Suliga 
Stowarzyszenie Mieszkańcy

architekt,  
zastępca burmistrza Dzielnicy 

Śródmieście  
w latach 2014-2017

Zjednoczenie bezpartyjnych

Profilaktycznie z Gladiatorem

Choroba nowotworowa prostaty 
ma to do siebie, że rozwija się bez-
objawowo nawet przez około 10 lat. 
Zdiagnozowanie nowotworu w po-
czątkowej fazie rozwoju pozwala na 
pokonanie choroby bezpowrotnie.

Działalność Stowarzyszenia 
Gladiator, jednej z najstarszych 
organizacji pacjenckich w Pol-
sce, która bezustannie i niestru-
dzenie upowszechnia wiedzę 
o nowotworach prostaty, nerki, 
narządów płciowych oraz pęche-
rza moczowego, można podsu-
mować wprost: setki odebranych 
telefonów od pacjentów z całego 
kraju, regularne rozmowy i spot-
kania edukacyjne. Pozostawanie 
w stałym kontakcie z kluczowymi 
ekspertami i przedstawicielami 
Ministerstwa Zdrowia, współpra-
ca z wolontariuszami oraz samo-
rządami w Warszawie i w każdym 
regionie Polski.

Organizacja została również do-
ceniona w dzielnicy, w której kon-
centruje się intensywna działalność 
stowarzyszenia oraz w której znaj-
duje się jego siedziba – na Bielanach. 
Została ona odznaczona statuetką 
„Przyjaciela Wolontariatu” podczas 
Gali Wolontariatu w Urzędzie Dziel-
nicy Bielany. Działalność stowarzy-
szenia koncentruje się na pomocy 
pacjentom, u których zdiagnozo-
wano chorobę nowotworową oraz 
akcjach promujących profilaktykę, 

szerzących wiedzę o chorobach, co-
raz częściej nas – niestety – dotyka-
jących. Nowotwory złośliwe układu 
moczowo-płciowego obejmują gru-
pę kilku jednostek chorobowych, 
w których wyróżnia się m.in.: raka 
nerki, pęcherza moczowego, jądra 
oraz prostaty. Według specjalistów 
to grupa nowotworów stwarzająca 
największe trudności diagnostyczne. 
Rozpoznawana jest zwykle z dużym 
opóźnieniem zazwyczaj w stopniu 
zaawansowanym niepozwalającym 
na skuteczne leczenie operacyjne. 
Właśnie o tych pacjentów walczy 
Stowarzyszenie Gladiator.

„Od 15 lat występujemy w imie-
niu mężczyzn dotkniętych nowo-
tworem prostaty, nerki, jądra czy 
pęcherza moczowego. Staramy się 
być dla nich zarówno wsparciem 
w chorobie, jak też drogowskazem 
do dalszych działań. Edukujemy 
tak naszych pacjentów, jak i nas 
samych, aby być na bieżąco z naj-
nowszymi doniesieniami ze świa-
ta. Naszym przesłaniem jest upo-
wszechnianie wiedzy, że wczesne 
ujawnianie zmian chorobowych 
w obrębie układu moczowo-płcio-
wego i zastosowanie niezbędnego 
leczenia w konsekwencji daje możli-
wość pokonania choroby, a my jeste-
śmy po to, aby mężczyźni w końcu to 
uwierzyli! – podkreślają członkowie 
Głównego Zarządu Stowarzyszenia 
Gladiator.

Wszystkie nasze działania edu-
kacyjne ukierunkowane są na to, by 
każdy mężczyzna po 40.  roku ży-
cia zgłosił się do urologa i wykonał 
zalecone badania. Choroba nowo-
tworowa prostaty ma to do siebie, 
że rozwija się bezobjawowo nawet 
przez około 10 lat. Zdiagnozowanie 
nowotworu w początkowej fazie roz-
woju pozwala na pokonanie choroby 
bezpowrotnie. Wczesna i precyzyjna 
diagnostyka bardzo dokładnie po-
maga określić początkowy stan za-
awansowania choroby. Dlatego od 
wielu lat apelujemy, by nie odkładać 
wizyty u urologa. Jeśli mężczyzna 
ma wątpliwości, czy w ogóle po-
winien pójść do lekarza, powinien 
pomyśleć o korzyściach i o tym, jak 
dobrze będzie się czuł, kiedy dowie 
się, że wszystko jest w porządku. Jeśli 
jednak jakiś stan chorobowy zosta-
nie stwierdzony, wczesna diagnoza 
da mu większą szansę na skuteczne 
wyleczenie.

Telefon zaufania prowadzony 
przez Stowarzyszenie nie milknie. 
Codziennie dzwonią pacjenci znaj-
dujący się w najróżniejszych sytua-
cjach. Często telefony dotyczą braku 
dostępu do skutecznego leczenia, 
które jest już stosowane w Europie.

Przez lata naszej działalności 
przekonaliśmy się, że o potrzebach 
pacjentów onkologicznych trzeba 
mówić głośno. Trzeba o nich wal-
czyć, aby mogli godnie żyć. My, jako 
Stowarzyszanie Gladiator wspiera-
jące nie tylko mężczyzn, deklaru-
jemy, że nadal będziemy wystę-
pować w imieniu pacjentów oraz, 
że będziemy głośno sygnalizować 
wszystkie ich potrzeby – podsumo-
wuje Marcin Włodarczyk, członek 
zarządu Stowarzyszenia.

Nie wiesz jak sobie poradzić 
z podejrzanymi objawami – za-
dzwoń do nas, kontakt i szczegó-
łowe informacje na naszej stronie  
www.gladiator-prostata.pl

Rafał Pawłowski
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i społecznie zaangażowanego 

biznesu; są to na przykład jed-
nodniowe akcje o charakterze 
integracyjnym. Udaje nam się 
nawiązać i utrzymać współpracę 
z firmami typu korporacje, z któ-
rymi wspólnie realizujemy ważne 
społecznie kampanie medialne. 
Coraz więcej dzieci i młodzieży 
ze szkół chce włączyć się w pomoc 
dla nas; takie inicjatywy wychodzą 
przede wszystkim od nauczycieli.

Aleksandra Zięba, wolonta-
riusz m.in. w schronisku dla psów

„Stajesz się na zawsze odpo-
wiedzialny za to co oswoiłeś” – 
to cytat z książki „Mały Książę”. 
Czy każdy to rozumie? Nie sądzę. 
Chęć pomagania nie jest niczym 
motywowana. To chyba naturalny 
odruch. Te istoty nie mają nikogo 
prócz swojego przyjaciela-człowie-
ka. Człowiek czasem nie potrafi, 
nie chce, nie umie czy po prostu 
nie rozumie, jaka jest ta przyjaźń. 
Czujesz, że musisz im pomóc, bo 
nikt inny nie pomoże. Te psiaki są 
ważne w twoim życiu i ty stajesz 
się ważny w ich małym, wielkim 
świecie. Nie jestem w stanie odpo-
wiedzieć, dlaczego pomagam. To 
bardzo trudne pytanie. Po prostu 
je kocham za szczerość, radość i za 
to, że mogę tak wiele się od nich 
nauczyć. To może brzmi jak słodka 
wypowiedź, ale jak przekroczy się 
bramę schroniska to dopiero każ-
dy będzie w stanie zrozumieć, dla-
czego pomagam. Nie jest łatwo, nie 
jest wszystko tak, jak ma lub miało 
być. Jeden człowiek krzywdzi, inny 
naprawia i tu nie ma ani logiki, ani 
mądrości. Tak po prostu jest.

Teresa Florczak - koordynator 
akcji związanych z propagowa-
niem idei DKMS)

Wolontariatem zainteresowałam 
się w chwili powstania w Polsce 
Fundacji DKMS Baza Dawców Ko-
mórek Macierzystych, której misją 
jest znalezienie Dawcy dla każdego 
pacjenta na świecie potrzebujące-
go przeszczepienia szpiku lub ko-
mórek macierzystych. Pierwszym 
krokiem było zarejestrowanie się 
jako potencjalny dawca. Wielu zna-
jomych nie ukrywało zażenowania 
moją decyzją. Pomaganie ludziom 
sprawia mi ogromną radość i satys-
fakcję. Bo i czy może być coś wspa-
nialszego niż świadomość, że jako 
dawca mogę kiedyś komuś urato-
wać lub przedłużyć życie?! To uczu-
cie jest bezcenne! Bo tu nie liczy 
się własny poświęcony czas, tylko 
ludzie. Na całym świecie każdego 
dnia komórki macierzyste oddaje 
co najmniej 20 dawców DKMS.  
W krajach  zachodnich taka po-
stawa obywatelska nikogo już nie 
dziwi. Na szczęście i u nas z roku 
na rok to się zmienia. Do tej pory 
skupiałam się na propagowaniu 
idei DKMS wśród społeczności ur-
synowskiej i mokotowskiej. W mi-
nionym roku odbyło się kilkanaście 
akcji związanych z DKMS. W tym 
roku postanowiłam rozszerzyć to 
na pozostałe stołeczne dzielnice. 
Wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Gwara Warszawska będziemy już 
w lutym organizować taką akcję 
w ramach urodzin Pragi.

Renata Wardecka - prezes 
Fundacji „Bo Warto”, laureatka 
Nagrody Południa z 2015 

Już sama nazwa założonej prze-

ze mnie fundacji mówi, że… warto 
pomagać innym. Trudno mówić 
o sobie i swojej pasji, ale ta chęć nie-
sienia pomocy innym tkwi głęboko 
we mnie samej. Na tym świecie jest 
tak, że każdy ma swój kawałek tortu. 
I dzisiaj ja pomagam innym, a jutro 
mogę być w sytuacji potrzebującej 
wsparcia innych. Myślę, że wszyscy 
jesteśmy powołani, żeby się uzupeł-
niać. Ta pomoc polega na zatrzy-
maniu się i wysłuchaniu człowie-
ka, a potem skojarzeniu akcji, jaką 
możemy zrobić, podjąć. I bardzo 
często ten łańcuch pomagania jest 
niewidoczny. Na każdym etapie 
człowiek potrzebuje innej pomocy. 
Realizując nasze projekty chcemy 
pokazać lepszy świat poprzez wo-
lontariat. Stawiam na najmłodszych 
i na edukację. Dziecko im mniejsze 
tym bardziej prawdziwe. I jeśli bę-
dziemy tłumaczyć, że pomaga się 
babci, bo jest jej ciężej, a nie dlate-
go, że za tę pomoc da nam dychę, 
wypielęgnujemy u dziecka odruch 
bezinteresownej pomocy, one się 
tego po prostu nauczą! Młodzież 
jest już bardziej wymagająca i trze-
ba pokazać jej prawdziwość tego, że 
warto pomagać innym. Starsi kieru-
ją się empatią, sercem i rozumem. 
Moim hasłem sztandarowym jest 
to, że najlepiej się prosi dziękując. 
Prawie każdego przekonuję się, że 
warto pomagać drugiemu człowie-
kowi. Ja tym żyję i ci, którzy są obok 
mnie doskonale o tym wiedzą i też 
tym żyją, bo na tym zapewne pole-
ga posiadanie wokół siebie takich 
ludzi, którzy pomagają ten parowóz 
prowadzić.

Zanotowali: Rafał Dajbor, 
Marcin Kalicki, Anna Tomasik

Warszawiacy o dobroczynności

dokończenie ze strony 1 i 3
za piękny prezent ślubny, dziękuję 

Wam za życie”! (A propos: Domini-
ka, od której wszystko się zaczęło, jest 
już nie tylko dorosła, ale i zdrowa. 
Szykuje się do ślubu, mam zaprosze-
nie na wesele).

Kiedy rząd wprowadził program 
500+ pomyślałem, że nasza pomoc 
nie będzie już potrzebna i podzie-
liłem się tą myślą z Czytelnikami, 
zapowiadając likwidację Smerfnego 
Funduszu Gargamela. Spotkałem się 
ze… zbiorowym protestem „Wujków 
Marynarzy”. - Gówno nas obchodzi 
rząd i jego pięćset plus – mailowali. - 
My chcemy nadal pomagać dzieciar-
ni, bo nas to cieszy, podnosi na duchu 
i... łączy. Więcej: zapragnęli jakiegoś 
gadżetu: T-shirtu, czapki, szalika 
czy znaczka, po którym mogliby 
się rozpoznawać w zagranicznych 
portach, a następnie iść wspólnie do 
knajpy wypić za zdrowie Gargamela 
i dzieciaków. Stanęło na metalowym 
znaczku – projekt (biało-czerwona 
główka dziewczynki) zrobił w poda-
runku ursynowski plastyk Jerzy Der-
kacz. Są i inne oryginalne dary: kapi-
tan Ryszard  Kucik maluje w czasie 
rejsów obrazy żaglowców na starych 
mapach nawigacyjnych - są tak sław-

ne w środowisku, jak przed wojną 
słynne końskie „Kossaki”. Wystawia-
ne dwa razy w roku na specjalnych 
aukcjach gazetowych osiągają impo-
nujące ceny: od wyjściowej - zawsze 
100 dolarów, po kilka tysięcy „na 
Gargamela”. Cieszący się już świa-
tową renomą Chór Akademii Mor-
skiej w Szczecinie (ostatnio śpiewał 
wspólnie  z Andreą Bocellim!) jest od 
lat wiernym przyjacielem Smerfne-
go Funduszu i z każdej nowej edycji 
płyt ze swoimi nagraniami - kilka 
lub kilkanaście zawsze przeznacza 
na „Gargamelską aukcję”. Cena od 
wyjściowych 50 zł, do wylicytowanej 
500 zł. Na statkach organizowane są 
loterie, grille i inne imprezy, a potem 
na konto Smerfnego Funduszu płyną 
pieniądze. Mniejsze lub większe, ale 
zawsze z całego marynarskiego serca.

Informacja kończąca i… wieńczą-
ca: Smerfny Fundusz Gargamela jest 
jedynym w Polsce charytatywnym 
funduszem środowiskowym łączą-
cym ludzi jednego zawodu. Również 
jedynym funduszem BEZKOSZTO-
WYM - każdy, dosłownie: każdy 
grosz ofiarowany przez marynarzy 
trafia do chorych dzieci, bez wydat-
ków na administracje, księgowość, 
propagandę itp. Przez dotychczasowe 

lata istnienia Funduszu Marynarska 
Sitwa na morzu i jeden Stary Pierdoła 
na lądzie zebrali dla chorych dzieci: 
Uwaga, uwaga: Ponad DWA MILIO-
NY ZŁOTYCH!!!

No i najważniejsze: wszystkie 
inne, wspaniale zresztą i szlachetne, 
charytatywne fundacje w Polsce są 
fundacjami LITOŚCI, a Smerfny 
Fundusz Gargamela jest FUNDU-
SZEM RADOŚCI !  (i niech tak 
zostanie).

Gargamel
PS Odrobina realizmu: Garga-

melu - gdyby nie ty, to każdy inny 
zobaczyłby nasze pieniądze, jak 
dupa słońce. Bierz co Ci posyłamy, 
rób z tym co chcesz i nie truj nam 
dupy rozliczeniami, bo Ci wierzy-
my, jak nikomu - taki „glejt” dali mi 
(na piśmie!) Marynarze Darczyńcy, 
a ja pomyślałem sobie, że jestem od 
pomagania dzieciom, a nie od wzru-
szania się!

Od redakcji:
Smerfny Fundusz Gargamela 

(a więc marynarze z Markiem Szy-
mańskim - Gargamelem) w roku 
2011 uzyskał Nagrodę Południa za 
ratowanie życia i zdrowia chorym 
dzieciom.

Obym nigdy nie zaznał  
...świętego spokoju!

FOT. MAŁGORZATA SOKÓŁ
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POŁUDNIE na 
Facebook 

http://www.facebook.com/
Poludnie.Gazeta

POŁUDNIE na Twitter
https://twitter.com/PoludnieGazeta

l Docieplanie budynków, szybko, 
tanio, solidnie 502 053 214

l Elektroawarie 507 153 734

l Eleketryk kuchnie 507 153 734

l Hydraulika, gaz - Zenek,  
691-718-300

l Malowanie, szpachlowanie, 
ocieplenia poddaszy 513 137 581

l Malowanie, tapetowanie, 
remonty, 787 231 129

l OKNA NAPRAWY, USZCZEEL-
NIENIA 787 793 700

l Tanie pranie dywanów, wy-
kładzin , tapicerki 605 726 258

l Tapicerskie u klienta, 
503-300-924

l Wylewki agregatem, styrobe-
ton, 668 327 588

WYPOCZYNEK
l Wypoczynek dla Seniorów  
w Krynicy Morskiej. WIELKANOC 
10 DNI 30.03.2018-08.04.2018 
cena 999 zł/os. KWIECIEŃ  
14 DNI 09.04.2018-22.04.2018 
cena 1 199 zł/os. MAJÓWKA  
14 DNI 023.04.2018-06.05.2018 
cena 1 399 zł/os. MAJ  
11 DNI 03.05.2018-13.05.2018 
cena 950 zł/os. Informacje  
i zapisy: ul. Marszałkowska 81 
lok. 25 tel: (22) 834 95 29

ZDROWIE
l 22 848 99 99 Ag. Masaże i nie 
Tylko Puławska/Madalińskiego

l Dom Opieki, Piaseczno, 
22 757 20 19

l Gimnastyka seniorów 
505 122 514

NIERUCHOMOŚCI
l Bezpośrednio Sprzedam Dom 
(możliwość zamiany) 250/1000; 
Ursynów, Puławska/Żołny 
601 20 40 73

PRACA - dam
l Ag. Dzienna 22.848 99 99 
- Duże Zarobki! ( Panie 18-40l ) 
Puławska 43 m 1.

l Atrakcyjne warunki dam fry-
zjerce, 501 143 827

l Firma w Tarczynie zatrudni 
kierowców kat. C. Umowa o pra-
cę. Kontakt od poniedziałku do 
piątku w godz. 9.00-12.00 pod 
nr tel. 22 715 69 70

l Firma w Tarczynie zatrudni 
operatorów wózków widłowych 
z doświadczeniem. Umowa o pra-
cę. Kontakt od poniedziałku do 
piątku w godz. 9.00 - 12.00 pod 
nr. tel. 22 715 69 70

l Firma w Tarczynie zatrudni 
pracowników magazynowych. 
umowa o pracę. Kontakt 
od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 9.00-12.00 pod 
nr tel. 22 715 69 70

USŁUGI
l Cyklinowanie, malowanie 
601 652 879

l Cyklinowanie parkietu, bezpy-
łowe. Układanie. Profesjonalnie 
z gwarancją. Tel. 601 347 318

l DEZYNSEKCJA, skutecznie,  
22 642-96-16. 

l Docieplanie budynków, 
poddaszy, malowanie elewacji, 
kilkunastoletnie doświadczenie, 
501 62 45 62

AGD - RTV
l ANTENY - Profesjonalne 
usługi w dobrej cenie - zadzwoń 
501 700 315

l Lodówek naprawa,  
22 842-97-06, 602-272-464.

l Lodówek, pralek naprawa  
- 603-047-616, 502-562-444

FINANSE
l KREDYTY trudne. Upadłość 
515 048 468

KUPIĘ
l AAA Kupię płyty winylowe 
609 155 327

l Antyki za gotówkę, obrazy, 
platery, militaria, srebra, zegarki, 
bibeloty i inne. Antykwariat  
ul. Dąbrowskiego 1, 
22 848-03-70; 601-352-129

l Antyczne meble, obrazy, 
srebra, platery, odznaczenia, 
szable, książki, pocztówki, 
601 336 063

l Antyki, meble, obrazy, porcela-
nę, platery, srebro, płatne gotów-
ką Antykwariat ul. Narbutta 23; 
502 85 40 90, 22 646 32 67

l Filatelista znaczki  
516 400 434

l Kupię przedmioty 
z likwidowanych miesz-
kań oraz znaczki, monety. 
22 235 38 79, 601-235-118

l Skup książek,  
22 826-03-83, 509-548-582

OGŁOSZENIA DROBNE

Ul. Puławska 26a - tel. 22 849 23 89

INFORMATOR POŁUDNIA
POLICJA - 997  i 112

STRAŻ MIEJSKA - 986

STRAŻ POŻARNA - 998  i 112

POGOTOWIE - 999  i 112
l Całodobowa informacja pogotowia ratunkowego 197 90

HANDEL
u Społem WSS Śródmieście, Warszawa, ul. Nowy Świat 53
www.wss.spolem.org.pl
SDH Hala Mirowska pn-pt 7-20 sob 7-18 pl. Mirowski 1*
Sklepy spożywcze: Foksal 12/14, Koszykowa 24, Koszykowa 31,  
Krakowskie Przedmieście 16/18, Miodowa 23, Mokotowska 67,  
Nowy Świat 53, Rzeczypospolitej 14, Solec 46, Solec 66,  
Solidarności 83, Widok 16, Wiejska 20, Wspólna 41, Wyki 11

Sklepy przemysłowe: Andersa 25, Długa 8/14, Mokotowska 67

BIURA OGŁOSZEŃ: 
l Ogłoszenia Południe
  ogloszeniadrobne@poludnie.waw.pl, tel. 690 885 524
l ul. Na Uboczu 3 (NOK) „Continental”, tf. 22 648-29-41 
l ul. Grzybowska 39 „atco”, 22 652-25-30,  
22 620-17-83, 22 654-90-77 
l  Piaseczno, ul. Kniaziewicza 45 lok. 18, „Barcik"  

tel. 22 213-85-85, 601-213-555

NAPRAWA MASZYN DO SZYCIA
DOJAZD GRATIS
TEL. 508 08 18 08

KANCELARIA PORAD PRAWNYCH,  
PODATKOWYCH I PRAKTYCZNYCH

Warszawa, ul. Korzenna 13 c tel. 22 842-81-32
Klientów i telefony przyjmujemy wyłącznie w godzinach: 

Pon., śr., czw. 16.00 – 19.00 wt. 8.00- 14.00

 Spadkowe i małżeńskie spory majątkowe, rozwody
 Zniesławienia (cywilne) i pomówienia (karne)
 Obrona przed fiskusem i komornikiem
 Zasiedzenia, dział gruntów, odszkodowania
 Reprezentacja w procesach gospodarczych,  
 cywilnych i rodzinnych

Specjalistyczna Przychodnia Fundacji 
Armii Krajowej  

na co dzień leczy pacjentów w zakresie chorób:
- układu krążenia, zawały serca, udary mózgu, - 
zakrzepica układu żylnego, miażdżyca tętnic

Wykonujemy badania EKG, Echo Serca, EKG metodą  
Holtera-24h, badania analityczne krwi i moczu, USG Kości, 
USG Dopplera (badanie służące do jak najwcześniejszego 
wykrywania nawet drobnych schorzeń tętnic i żył, które 

w konsekwencji mogą prowadzić do udaru mózgu, zawału serca czy 
zatorowości płucnej, badanie spirometryczne (ocena czynności płuc), 
badanie dermatoskopem (urządzenie do diagnostyki zmian skórnych 

w tym onkologicznych)

Lekarze specjaliści:
l kardiolog (choroby serca), l chirurg naczyniowy, l chirurg 

ortopeda (układ kostny), l diabetolog (cukrzyca), l dermatolog 
(choroby skórne), l onkolog (choroby nowotworowe), l 
pulmonolog (choroby układu oddechowego), l neurolog 
(choroby Alzheimera, Parkinsona, powikłania błędnikowe, 
stwardnienie rozsiane, padaczka, migrena, zaburzenia snu), 

l reumatolog (układ kostno-stawowy), l gastrolog (schorzenia 
układu pokarmowego), l dietetyk (nadwaga).

Polecamy również masaże urządzeniem Aquavibron  
– sprawdzony w szpitalach i sanatoriach – pozwala pozbyć się 
wielu drobnych, ale uciążliwych dolegliwości typu: nerwobóle, 

reumatoidalne zapalenie stawów, stany pourazowe.

W środy przyjmuje chirurg naczyniowy specjalista 
od skutecznego leczenia ran pochodzenia cukrzycowego  

(leczący przewlekłe rany, w tym stopę cukrzycową) 
Godziny przyjęcia od 14.00 do ostatniego pacjenta.

We wtorki przyjmuje specjalista  
od USG kostno-stawowego, oraz mięśni (uda, ramiona, barki)

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska nr 1 Fundacji 
Armii Krajowej

 ul. Mariańska 1 (parter-róg Pańskiej)
22-654-55-05   22-654-65-29

Pon. – pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-13.00
Przychodnia nie współpracuje z NFZ

USŁUGI SZKLARSKIE
w zakładzie i u Klienta

ul. Puławska 115a
pon. - pt. 10.00 - 18.00
soboty 10.00 - 14.00
tel. 22 843-04-88 

al. Zjednoczenia 13
pon. - pt. 9.00 - 17.00

tel. 22 834-09-82 

690 618 634
www.vitroflex-warszawa.com          vitroflex@gmail.com

Ceny netto w zł. za jedno słowo na stronie Ogłoszenia drobne
2,00 czcionka standardowa
2,50 czcionka standardowa wytłuszczona
2,50 CZCIONKA STANDARDOWA WERSALIKI
3,00 CZCIONKA WERSALIKI WYTŁUSZCZONE
4,00 czcionka kolorowa 

słowo w ramce + 100% do wyżej wymienionych
Dział reklamy POŁUDNIE

690 885 524   
ogloszeniadrobne@poludnie.waw.pl

Dyrektor Ursynowskiego Centrum Sportu  
i Rekreacji w Warszawie

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie hali widowiskowo-sportowej 
Arena Ursynów przy ul. Pileckiego 122 w Warszawie oraz na stronie 
internetowej bip.ucsir.pl został opublikowany wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy.
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Fundacja Pomocy na  
Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej 

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska  
w Warszawie przy ul. Mariańskiej 1

dziękuje Grupie MASPEX Sp. z.o.o  
spółka komandytowa za wsparcie – 
,,DAR SERCA’’ w roku 2017/2018.

Zarząd Fundacji

Dziękujemy Fundacji PZU
Zarząd Fundacji Pomocy na Rzecz Żołnierzy Armii 

Krajowej w imieniu naszych podopiecznych,  
tj. kombatantów i ich rodzin oraz osób represjonowanych 

w czasie II wojny światowej oraz w okresie stalinizmu - 
dziękuje

Za wsparcie finansowe w roku 2017 projektu 
 „Opieka domowa nad Kombatantami leżącymi 

w łóżkach”

Andrzej Rogiński
Urodzony w Krakowie, 1946 r. Mieszka na Ursynowie od czerwca 1979 r.
Dziennikarz. Pracował m.in. w redakcjach „Standar Młodych”, „Pasmo”. Od 1 kwietnia 1994 r. jest wydawcą i redaktorem naczelnym „Południa”.

Historia Ursynowa 
Okiem dziennikarza
Andrzej Rogiński

Historia Ursynow
a Andrzej Rogiński

Andrzej Rogiński
Urodzony w Krakowie, 1946 r. Mieszka na Ursynowie  
od czerwca 1979 r.Dziennikarz. Pracował m.in. w redakcjach 
„Sztandar Młodych”, „Pasmo”. Od 1 kwietnia 1994 r. jest 
wydawcą i redaktorem naczelnym „Południa”.

okladka poczatek.indd   20-22 2017-12-04   10:12:02

Spotkanie  
z Andrzejem Rogińskim, 
autorem książki 
„Historia Ursynowa” 
odbędzie się  
w poniedziałek,  
5 lutego 2018 r.  
o godzinie 18.00  
w Ursynotece Muzeum 
przy ul. Barwnej 8. 
Książka będzie 
rozdawana.

Spotkanie autorskie
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Głos warszawiaków

Aniela

Śmierć dziecka to ogromna tra-
gedia, ból i cierpienie rodziców. 
Zawsze brakuje słów, które były-
by w stanie to opisać i nigdy nie 
wiadomo, co takim rodzicom po-
wiedzieć. Bez względu na to, jak 
doszło do tej tragedii, nikt nigdy 
nie jest do tego przygotowany. 
Rodzice w swym bólu często nie 
potrafią się odnaleźć, a ludzie, 
którzy byli im bliscy, często zry-
wają kontakty, gdyż nie wiedzą, 
co mają powiedzieć, nie wiedzą, 
jak się zachować. Przez chorobę 
i śmierć naszej córeczki Anieli 
poznaliśmy świat, którego nigdy 
nie chcieliśmy poznać. 

Najpierw musieliśmy się zmie-
rzyć z diagnozą, która nie dawała 
żadnych złudzeń. Nieoperacyjna 
wada serca, wada, która jeśli ob-
jawia się w wieku dziecięcym, bez 

przeszczepu prowadzi do szybkiej 
śmierci. Pierwsza myśl w naszych 
głowach brzmiała „to nie prawda, 
to zły sen, za chwilę się obudzimy”. 
Niestety to nie był zły sen, a im 
dalej w las tym więcej drzew. 

Nagle ze zdrowego dziecka, 
nasza córeczka była umierająca. 
Bez możliwości ratunku, bez szans 
na kolejny dzień – od 12 stycznia 
2017 każdy ofiarowany nam dzień 
był cudem i darem. Jej choroba 
nauczyła nas pokory, dowiedzie-
liśmy się, jak bardzo przesuwa się 
granica wytrzymałości ludzkiego 
organizmu, aby tylko utrzymać Ją 
w dobrej formie. Aby dać Jej jak 
najwięcej czasu, aby doczekała 
chwili, w której zadzwoni telefon 
i będziemy jechać do Zabrza na 
przeszczep serca. 

W tych rzadkich chwilach, 

kiedy byliśmy w domu, zawsze 
w kącie stała walizka spakowana 
do połowy. Jeśli zadzwoni tele-
fon – będziemy gotowi… niestety 
nigdy nie zadzwonił. Codziennie 
prosiłam Boga, aby stał się cud. 
Codziennie czekałam na znak 
z niebios.  Tak bardzo chciałam, 
aby po prostu Bóg ją uzdrowił. 
Wyobrażałam sobie chwilę badań, 
jak lekarze mówią, że nie wierzą 
w to, co widzą, że Aniela nagle jest 
zdrowa. Niestety, moja wiara była 
za mała, a może Bóg miał inny 
plan, który zrozumiemy kiedyś… 
16 września 2017 Aniela ostatni 
raz widziała nasz wspólny pokój, 
ostatni raz jechaliśmy razem do 
szpitala.  26 października, w świa-
towy dzień transplantacji, po he-
roicznej walce naszej i lekarzy, ser-
duszko Anieli stanęło. Nadal, na 

Powstaje plan  
Powiśla Południowego
Do 11 stycznia br. należało złożyć 
uwagi do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego Powiśla Południowego. 

27 listopada wziąłem udział 
wraz z mieszkańcami w dyskusji 
publicznej na temat planu, która 
odbyła się w Liceum im. S. Batore-
go. Zwracaliśmy uwagi projektan-
tom na niewłaściwe przygotowanie 
planu i potrzebne korekty. Mając 
na uwadze czas (11 stycznia) w ja-
kim trzeba złożyć uwagi do planu 
poprosiłem przewodniczącego 
Komisji Ładu Przestrzennego 
w Dzielnicy Śródmieście oraz 
przewodniczącego Rady o zwoła-
nie przed 11 stycznia posiedzeń, 
żeby Komisja i Rada mogły złożyć 
uwagi w imieniu mieszkańców. 

Przed 11 stycznia otrzymałem 
uwagi od Spółdzielni SBM „Powi-
śle” oraz SBM „Torwar”, wspólnoty 
Patria, a także z Młodzieżowego 
Domu Kultury przy Łazienkow-
skiej. Wszystkie uwagi procedo-
waliśmy na posiedzeniach Rady 
i udało się przed 11.01 złożyć je 
w formie stanowiska Rady Dzielni-
cy do mpzp Powiśla Południowe-
go. Część spośród uwag Państwu 
przedstawię. 

Wystąpiliśmy o zachowanie 
dotychczasowego układu ulicy 
L. Kruczkowskiego, tj. dwóch pa-
sów jezdni w obie strony w miejsce 
planowanego zwężenia ulicy do 
jednego pasa.

Utrzymania dotychczasowego 
układu alei w parku im. Janiny Po-
razińskiej, tj. obecnie istniejących 
formalnie i faktycznie (wydepta-
nych przez mieszkańców). Wykre-
ślenie z planu nowych, zapropono-
wanych przez projektantów planu, 
dróg pieszych i alei w parku, które 
nie uwzględniają dróg ustalonych 
faktycznie przez mieszkańców Po-
wiśla (wydeptanych).

Zachowania dotychczasowe-
go statusu przestrzeni parku im. 
Janiny Porazińskiej przy skrzy-
żowaniu ul. L. Kruczkowskiego) 
i al. 3 Maja, tj. zachowanie terenu 

zieleni urządzonej i wykreślenie 
z planu proponowanej w tym miej-
scu zabudowy pawilonowej oraz 
tzw. uporządkowania terenu, które 
wiązałoby się z wycięciem drzew 
i likwidacją siłowni plenerowej 
oraz boiska do piłki nożnej.

Wpisania w północnej części ar-
kad mostu Poniatowskiego, które 
obecnie zajmuje parking strzeżo-
ny ZTP, możliwości wybudowania 
wielopoziomowego parkingu.

Wykreślenie drogi rowerowej 
przechodzącej przez podwórko 
między blokami Górnośląska 1 
i 3. Utrzymanie Młodzieżowego 
Domu Kultury przy ul. Fabrycznej 
1/3 i miasteczka przyrody.

Przekonałem Radę Dzielnicy 
do wniesienia powyższych uwag 
do planu ze względu na protesty 
mieszkańców Powiśla Południo-
wego do obecnie wyłożonego pla-
nu, który to proponowany plan 
zmienia w bardzo niekorzystny 
sposób komfort życia oraz niszczy 
wypracowane przez mieszkańców 
więzi społeczne. Ponadto walczy-
my o zachowanie parku im. Jani-
ny Porazińskiej w dotychczasowej 
formie, gdyż budowanie nowych 
pawilonów, wyznaczanie nowych 
dróg i nieuznawanie w planie wy-
pracowanych  przez mieszkańców 
szlaków komunikacyjnych nisz-
czy lokalny charakter parku. 
Sprzeciwiliśmy się też wszelkim 
działaniom ograniczającym funk-
cjonowanie placówek kulturalno-
-oświatowym, a za takie należy 
uznać proponowane zapisy planu 
dotyczące Miasteczka Przyrody 
MDK przy ul. Fabrycznej 1/3 ze 
względu na rozwiniętą działalność 
edukacyjną i społeczną, i współ-
pracę z pobliskimi przedszkolami 
i szkołami.

Daniel Łaga
Radny dzielnicy 
Śródmieście (PO)
daniellaga@interia.pl
#Łagapomaga

wspomnienie tamtej chwili moje 
serce pęka na milion kawałeczków, 
już nigdy nie będziemy trzymać 
naszego dziecka w ramionach, już 
nie usłyszę jak mówi: mama. 

Niestety nadal jesteśmy świad-
kami kolejnych tragedii i nie-
szczęść. Znamy dzieci, które tak 
jak Aniela będą żegnać się ze swoi-
mi rodzicami. Wiemy o tym, gdyż 
ich diagnozy są równie bezduszne 
jak nasza. Te dzieci nie przeżyją, 
jeśli w odpowiedniej chwili nie 
zadzwoni telefon. 

Mamy drugą połowę stycznia, 
wielkimi krokami zbliża się pol-
ski dzień transplantologii.  Wy-
korzystajmy ten czas na zadumę. 
Są tragedie, kiedy nasz świat staje 
w miejscu, pomimo bólu, we-
wnętrznego krzyku naszej duszy, 
pamiętajmy, że tragedie można 
przekuć na coś dobrego. 

Życie – to najcenniejszy dar jaki 
możemy ofiarować. 

Jadwiga Hermanowicz, 
mama Anielki

Od redakcji
W sytuacji, gdy człowiek sta-

je w trudnej sytuacji, gdy staje 
sam z własnym bólem, nie my-
śli o utworzeniu fundacji czy 
stowarzyszenia. Ale 26 stycznia 
przypada ogólnopolski Dzień 
Transplantologii. Pani Jadwiga 
poinformowała, że spodziewa się, 
iż w piątek, 25 stycznia z okazji 
Dnia Transplantologii usłyszymy 
spot radiowy na ten temat. 

Krwiodawcy z PCK

Niewentylowane Ministerstwo

W Polskim Czerwonym Krzyżu 
mamy do czynienia z kilkoma gru-
pami darczyńców / osób przekazu-
jących coś dla kogoś/.

Osoby oddające krew doraźnie 
lub regularnie dla innych potrze-
bujących 

Doraźnie, przykładowo na 
apel lekarza, aby pomóc swojemu 
członkowi rodziny przebywającym 
w szpitalu lub dla członka rodziny 
kolegi z pracy ,szkoły który uległ 
wypadkowi oraz podczas akcji me-
dialnych organizowanych przez za-
kład pracy czy szkołę. Na tego typu 
akcje jest teraz „moda”.

Osoby młode oddają krew aby 
być bardziej akceptowane w swoim 
środowisku i pokazać swoją doro-
słość

Regularnie oddają krew osoby,  
które od lat są członkami Klubów 
Honorowych dawców Krwi (HDK), 
rywalizują między sobą aby móc 
otrzymywać ulgi, odznaki, medale, 
ordery wyszczególnione w różnego 

typu przepisach / np. w Warszawie 
bezpłatne przejazdy komunikacją 
miejską po otrzymaniu Odzna-
ki Zasłużonego HDK I stopnia / 
18 litrów oddanej krwi/ czy ulga na 
leki dla krwiodawców .Tworzą się 
również grupy, które doceniają rolę 
krwi i po pierwszych oddaniach do-
raźnych okazjonalnych podejmują 
decyzję o jej oddawaniu systema-
tycznie często całymi rodzinami. 
Setki jest rodzin gdzie po ojcu czy 
mamie krew zaczyna oddawać syn, 
córka itd.

Osoby przekazujące rzeczy 
i żywność dla potrzebujących. 
Głównie starsze pokolenie pa-
miętające o roli PCK w przeszłości. 
Często jednak jest to wykorzysty-
wane aby posprzątać w szafach po 
np. zmarłych członkach rodziny 
czy też oddać niepotrzebne meble

Żywność jest przekazywana 
przez zakłady pracy i instytucje 
w okresach przedświątecznych pod-
czas masowych medialnych akcji.

W Warszawie jest kilka tysięcy 
fundacji, stowarzyszeń które w sta-
tucie mają niesienie pomocy potrze-
bującym. Nie ma systemu centralnej 
rejestracji osób, którym udziela się 
tej pomocy i w jakiej formie. Oso-
by potrzebujące pomocy sprytnie 
to wykorzystują. Bardziej sprawne 
odwiedzają wiele miejsc zaopatrując 
się materiały, których inne osoby już 
nie otrzymają. Wiele z nich działa 
na szczeblu lokalnym – osiedlowym 
gdzie o dystrybucji środków pomo-
cowych decyduje znajomość a nie 
rzeczywisty dochód finansowy na 
osobę i potrzeby.

Włodzimierz Warwas
Od redakcji 1 
Włodzimierz Warwas został lau-

reatem Nagrody Południa w roku 
2007 za promocję krwiodawstwa 
i osobisty przykład. W końcu 2017 r. 
uhonorował on trzy najaktywniej-
sze kluby HDK: „Krewki Ursynów”, 
„Dar Serca” (Bielany) i HDK przy 
Komendzie Stołecznej Policji.

Od redakcji 2
Pewien polityk PiS wyraził zdzi-

wienie, że PCK jeszcze istnieje. Prze-
cież to organizacja komunistyczna. 
Gość nie znał jednak historii. Otóż 
PCK powstał w 1918 r. i w bieżącym 
roku będzie obchodzić swoje stule-
cie. Posądzanie PCK o komunizm 
to obraza m.in. pamięci Józefa Pił-
sudskiego.

Michał Olszewski, zastępca pre-
zydenta Warszawy, oraz Robert 
Kempa, burmistrz Ursynowa, 
zwrócili się do Ministra Infra-
struktury o montaż przez inwe-
stora urządzeń ochrony powietrza 
w wentylatorach systemu wentyla-
cji tunelu Południowej Obwodnicy 
Warszawy. Odwołanie nie wstrzy-
muje budowy obwodnicy. 

– Filtry, które mogą zostać za-
instalowane na POW, będą pierw-
szymi takimi urządzeniami w Pol-
sce. Generalna Dyrekcja Dróg 
krajowych i Autostrad już szuka 
potencjalnych wykonawców ana-
lizy porealizacyjnej i jednocześnie 
analizuje rozwiązania techniczne 
możliwe do zastosowania w celu 
podczyszczenia powietrza wy-
dostającego się z tunelu – powie-
dział Szymon Huptyś, rzecznik 
ministra. Analiza porealizacyjna 
rozpocznie się od razu po udostęp-
nieniu jej kierowcom. 

Zdaniem Ministerstwa In-
frastruktury  urzędnicy Han-

ny Gronkiewicz-Waltz podjęli 
dziś próbę odwrócenia uwagi od 
problemów, jakie z winy miasta 
występują przy budowie POW. Ma 
to jakoby przykryć sprawy zwią-
zane z przeniesieniem bazarku 
Na Dołku z miejsca, gdzie ma być 
budowana obwodnica. Zdaniem 
redakcji „Południe” urzędnik 

z Ministerstwa opowiada duby 
smalone, a nadto czyni sprawę 
polityczną. Urzędy są powołane 
do służby obywatelom. Postawa 
urzędnika nie mieści się w stan-
dardach demokratycznego pań-
stwa.

Andrzej Rogiński

Od piątku zmiany  
w organizacji ruchu

Od dnia 26 stycznia 2018r. od 
godz. 12.00 zgodnie z projek-
tem Czasowej Organizacji Ruchu 
nr PM/IC/1750/17 zatwierdzo-
nym przez Urząd m. st. War-
szawy Biuro Polityki Mobil-
ności i Transportu, planowane 
jest wdrożenie Etapu I czasowej 
organizacji ruchu dla potrzeb 
wjazdów technicznych oraz 
ogrodzenia placu budowy tune-
lu trasy S2 w ciągu ul. Płasko-

wickiej. Ograniczenia w ruchu 
dotyczyć będą obszaru ul. Pła-
skowickiej oraz ulic poprzecz-
nych na odc. od ul. Pileckiego do 
ul. Rosoła. Zadanie inwestycyjne 
Projekt i budowa drogi ekspre-
sowej S2 Południowa Obwodnica 
Warszawy na odcinku od węzła 
„Puławska” do węzła „Lubelska” 
jest realizowany przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Au-
tostrad. 


