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Twoje stowarzyszenie
Twoja firma

może zlecić publikację
wydania 

dedykowanego 
Południa

lub specjalnej wkładki

BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
27 stycznia samorządowcy warszawscy przyłączyli się do ogólnopolskiego 
Ruchu Samorządowego Bezpartyjni. Podpisy w tej sprawie złożyli przed-
stawiciele kilkudziesięciu ugrupowań lokalnych ze wszystkich dzielnic 
w obecności zgromadzonych 250 osób. W podpisanym dokumencie czy-
tamy m.in.: „My, niżej podpisani, jako bezpartyjni samorządowcy, lokalni 
społecznicy i aktywiści, opowiadamy się za autentycznym samorządem 
terytorialnym, w którym to mieszkańcy gminy, a nie partie polityczne, 
decydują o tym, jak będzie wyglądać i funkcjonować nasze najbliższe 
otoczenie”. Czytaj na stronie 8 wywiad z Patrykiem Hałaczkiewiczem.

KARNAWAŁ W URSUSIE
W sobotę, 10 lutego w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 382 nr przy 
ul. Konińskiej 2 odbędzie się drugi bal karnawałowy dla dzieci w Dzielnicy 
Ursus. Motywem przewodnim imprezy ponownie będzie magiczna kraina 
lodu. Wydarzenie potrwa w godzinach od 13.00 do 15.00. Mile widziane 
przebrania zarówno dzieci, jak i rodziców.

METRO NA WOLI
Próbny rozruch tarczy TBM Krystyna, która będzie drążyła tunel północny 
(czyli ten, w którym pociągi będą jeździły z Ronda Daszyńskiego w głąb 
Woli), planowany jest na 10 lutego, a rozpoczęcie jej pracy – 5 dni później.

DOJAZD DO WOLA PARKU 
Kilkuset mieszkańców osiedla Koło domaga się umożliwienia wjazdu na 
teren Centrum Handlowego Wola Park od strony ul. Marynin. Wjazd umoż-
liwiałaby specjalna karta dostępu wydawana mieszkańcom okolicznych 
osiedli. Mieszkańcy argumentują, że obecnie dojazd do sklepu oznacza 
pokonanie kilkunastu kilometrów przez sąsiednie Bemowo, dlatego po-
stulują zamontowanie systemu kontroli dostępu i wydanie specjalnych 
przepustek dla zainteresowanych z okolicznych osiedli. Sfinansowanie tego 
projektu leżałoby po stronie Centrum Handlowego. Urząd Dzielnicy Wola 
analizuje możliwość wdrożenia takiego rozwiązania. Nie można dopuścić 
do powstania ogólnodostępnego tranzytu pomiędzy Bemowem i Wolą 
poprzez teren Centrum Handlowego Wola Park. To doprowadziłoby do 
paraliżu ulic na Kole.

NIE POŚLIZGNĄ SIĘ
Na wszystkich stacjach rozbudowywanej II linii metra wykonawcy zapla-
nowali kształtowanie ścieżek prowadzących dla osób niewidzących w od-
lewach prefabrykowanych zamontowanych bezpośrednio w posadzkach. 
Pasażerowie nie będą się ślizgać.

DUMA BIELAN
Mecz, na który wszyscy czekali, zgodnie z planem wypełnił tego 
dnia halę przy ul. Staffa, a zawodnicy zadbali o odpowiednią opra-
wę. Koszykarze Hutnika pokonali rezerwy Legii Warszawa 100:55.

239 DO KRASNOWOLI
29 stycznia została uruchomiona linia 239, która łączy centrum Ursynowa 
z Krasnowolą. Na ten moment mieszkańcy tej części Ursynowa czekali od 
1951 roku, czyli od przyłączenia osiedla do Warszawy. Na trasie linii 239 
obowiązują przystanki: Ursynów Płd. (pętla), metro Stokłosy, Dunikow-
skiego, Herbsta (Nż) – Tylko w kierunku Krasnowoli, Pięciolinii – Tylko 
w Kierunku Ursynowa Płd., Poleczki – Tylko w kierunku Ursynowa Płd., 
Taneczna (Nż), Samsonowska (Nż), Kondracka (Nż), Flamenco (Nż) oraz 
Krasnowola (Pętla). Częstotliwość kursowania linii: 30 min., w godzinach 
szczytu: 20 min.

KARTA MIESZKAŃCA
Posiadacze Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca korzystać będą z darmowych 
przejazdów wszystkimi liniami gminnej komunikacji („L”), których orga-
nizatorem jest gmina Piaseczno. Oprócz tego na nośniku Piaseczyńskiej 
Karty Mieszkańca będzie można zakodować bilet warszawskiego ZTM 
i używać jej tak, jak Warszawskiej Karty Miejskiej (WKM). Piaseczyńska 
Karta Mieszkańca stanowi formalnie uzgodniony z ZTM nośnik biletów 
długookresowych warszawskiej komunikacji miejskiej. Piaseczyńska 
karta ma również ułatwić korzystanie z miejscowej biblioteki gminnej, 
pełniąc jednocześnie funkcję karty bibliotecznej. Warunek jest jeden: 
Trzeba rozliczać podatek dochodowy w urzędzie skarbowym w Piasecznie.
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Osadników rozmowy o Ursynowie
ANNA TOMASIK

W miniony poniedziałek do Ur-
synoteki-Muzeum przy ul. Bar-
wnej 8 licznie zjechali nie tylko 
pierwsi osadnicy i mieszkańcy 
Ursynowa Wysokiego, ale i sym-
patycy tej dzielnicy z różnych 
zakątków Warszawy. A okazja do 
spotkania była nader szczególna. 
Tego wieczoru miała miejsce pre-
miera książki „Historia Ursynowa. 
Okiem dziennikarza”, autorstwa 
Andrzeja Rogińskiego, redaktora 
naczelnego tygodnika „Południe”. 
Cały nakład wykupił Urząd Dziel-
nicy Ursynów. Burmistrz Robert 
Kempa przeznaczył 300 egzempla-
rzy dla tegorocznych maturzystów, 

co spotkało się z ogromnym uzna-
niem zebranych.

Przybyłych już od progu witała 
z uśmiechem Anna Wolska, dyrek-
tor Biblioteki Publicznej im. J.U. 
Niemcewicza w Dzielnicy Ursy-
nów m. st.  Warszawy. Wieczór 
wspomnień o historii Ursynowa 
zaszczycili także swoją obecnością 
miedzy innymi: Marek Budzyń-
ski – architekt i urbanista, który 
zaprojektował Ursynów Północ-
ny oraz kościół Wniebowstąpienia 
Pańskiego przy al. KEN 101, Jerzy 
Czarnecki - autor afiszu Ursynow-
skiego Klubu Spółdzielcy, Elżbieta 
Wojnowska – pieśniarka, Franci-

szek Maśluszczak – wybitny ma-
larz, rysownik i grafik, autor Drogi 
Krzyżowej i witraży w parafii pw. 
Wniebowstąpienia Pańskiego.

– Witam pierwszych osad-
ników na Ursynowie. W ciągu 
czterdziestu lat z pustkowia, gdzie 
były piękne sady i niejedno jabłko 
z nich zjadłem, powstało miasto 
Ursynów. Wśród nas jest wiele 
osób, które przyczyniły się do 
zorganizowania Ursynowa – po-
wiedział na wstępie red. Andrzej 
Rogiński. I dodał, że chociaż Ur-
synów powstał jako zbiorowisko 
bloków, to właśnie tutaj wielu lu-
dziom żyje się lepiej.

– Różne są tzw. pasmowe syste-
my budowy miast. Patrząc z lotu 
ptaka na plany i urbanistykę róż-
nych rejonów Warszawy widać, że 
na Ursynowie był określony ład. 
Ten porządek zaprojektowało kil-
ku panów, w tym prof. Jacek Jan 
Nowicki,  główny projektant Ursy-
nowa, który jeszcze miał realizacje 
w WSM. Miał on też wspaniałych 
współpracowników, którzy odpo-
wiadali za poszczególne fragmen-
ty całego Ursynowa, a mianowicie 
Marka Budzyńskiego i Andrzeja 
Fabierkiewicza – opowiadał red. 
Rogiński. 

dokończenia na stronie 8

FOT. JAN KURZAWA

Mokotowska Akademia Samorządowa
Jeśli chcesz mieć wpływ na decyzje 
samorządu warto rozważyć udział 
w nim. Jeśli nie wiesz, jak się do 
tego zabrać, jeśli chcesz służyć 
ludziom możesz zdobyć kompe-

tencje. Po 24 latach funkcjonowa-
nia „Południa” z naszą redakcją 
współpracuje grono ludzi, którzy 
swój czas przeznaczą na podziele-
nie się swoją wiedzą samorządową. 

Redakcja gazety „Południe” 
powołuje Mokotowską Akademię 
Samorządową i ogłasza przyjęcia. 

Naszą propozycję kierujemy 
do przyszłych radnych Mokoto-
wa  i jego osiedli oraz innych osób 
zainteresowanych powodzeniem 
wspólnoty samorządowej. Do 
skorzystania z naszej propozycji 
zachęcamy w szczególności osoby 
aktywne w organizacjach pozarzą-
dowych oraz  osoby wybrane do 
rad osiedli, a ponadto osoby, któ-
re chciałyby utworzyć na swoim 
osiedlu samorządową jednostkę 
pomocniczą II stopnia. Redakcja 
wyraża przekonanie, że na Mo-
kotowie nie brakuje ludzi z pasją, 
którzy potrafią nie tyle słuchać, 
co słyszeć, czego oczekują bliżsi 
i dalsi sąsiedzi od władz publicz-
nych. Przynależność do partii po-

litycznej wcale nie jest patentem na 
nieomylność.

Zaznaczamy, że Mokotowska 
Akademia Samorządowa nie jest 
przez nikogo dotowana, a więc 
nie ma żadnych zobowiązań ani 
wobec przedsiębiorców ani wobec 
partii politycznych. Wykładowcy 
prowadzić będą zajęcia jako wo-
lontariusze.

Przewidujemy zajęcia w gru-
pach po 20 – 25 osób, odrębnie 
dla Mokotowa Górnego i dla Mo-
kotowa Dolnego. Program zajęć, 
nazwiska wykładowców oraz ter-
miny i miejsca zajęć podamy pod-
czas zebrania informacyjnego. Te-
raz przyjmujemy zgłoszenia pod 
adresem e-mail: południe_glos@
poczta.onet.pl

Andrzej Rogiński,  
redaktor naczelny

Czy NFZ chce zniszczyć  
Centrum Medyczne ATTIS?

Podczas sesji 30 stycznia Rada 
Dzielnicy Wola jednomyślnie 
przyjęła stanowisko w sprawie 
możliwości zamknięcia Centrum 
Leczniczo–Rehabilitacyjnego 
i Medycyny Pracy ATTIS. W do-
kumencie radni wyrażają zaniepo-
kojenie losem pacjentów i brakiem 
kontraktu z NFZ, co uniemożliwia 
wykorzystanie nowoczesnej apa-
ratury medycznej i wyposażenia 
placówki. 

Centrum ATTIS to wszech-
stronna placówka medyczna, 
świadcząca usługi w zakresie 
leczenia ambulatoryjnego i szpi-
talnego oraz medycyny pracy i re-
habilitacji. Posiada nowoczesny 
sprzęt i wykwalifikowaną kadrę. 
Brak kontraktu z MOW NFZ może 
doprowadzić do zamknięcia Cen-
trum. Spowoduje to utrudnienie 
dostępu 
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Wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

Lecha Buczowskiego
Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej Spółdzielni

składają
Rodzinie 

Zarząd, Rada Nadzorcza i Społeczność 
Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Społem”

w Warszawie

Podział, ale na uczciwych warunkach
ANDRZEJ ROGIŃSKI

Cztery osiedla Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Mokotów” szykują się 
do wydzielenia się ze spółdzielni-
-matki w odrębne spółdzielnie. 
Grupa działaczy nie chce jednak 
sprawiedliwego podziału. Oto 
liderzy osiedla „Dąbrowskiego” 
uważają, że wszystkie lokale użyt-
kowe znajdujące się na ich osiedlu 
powinny należeć do nowo tworzo-
nej spółdzielni. A przecież  wszyst-
kie obiekty i lokale użytkowe są 
własnością ogółu członków całej 
spółdzielni. 

Skoro spółdzielcy z któregokol-
wiek budynku, zespołu budynków 
bądź osiedla chcą założyć nową 
spółdzielnię, to należy przyjąć 
ich wolę. Ale jeśli chcą to zrobić 
kosztem innych, nie może być na 
to zgody. Opinię tę podzielił 31 lip-
ca 2014 r. sąd. Pisząc o tej sprawie 
nadałem publikacji tytuł „Skok na 
cudze”, albowiem nie ma zgody na 
to, by jedni żyli kosztem innych. 
Trzeba szanować ogół spółdziel-
ców.

To, co napisałem, nie spodoba-
ło się Dariuszowi Porazińskiemu, 
przewodniczącemu Rady Osiedla 
„Dąbrowskiego”. Jego poglądy 
„Południe” opublikowało w ostat-
nim wydaniu grudniowym. Poni-
żej odnoszę się do nich.

To, że inne osiedla postępu-
ją nieprawidłowo, nie może być 
usprawiedliwieniem dla niewłaś-
ciwego postępowania Osiedla 
„Dąbrowskiego”.  Wszelkie po-
żytki uzyskane z wynajmu lokali 
użytkowych należących do całej 
spółdzielni oraz wpływy z reklam 

umieszczanych na obiektach nale-
żących do całej spółdzielni nale-
żą do całej spółdzielni, ponieważ 
wszystkie nieruchomości należą 
do całej spółdzielni. A zatem 
osiedle nie może ich zatrzymy-
wać dla siebie. Jedyne, co się na-
leży, to pokrycie kosztów obsługi. 
W tym miejscu warto przywołać 
art. 405 Kodeksu cywilnego: „Kto 
bez podstawy prawnej uzyskał ko-
rzyść majątkową kosztem innej 
osoby, obowiązany jest do wyda-
nia korzyści w naturze, a gdyby 
nie było to możliwe, do zwrotu jej 
wartości”. SM „Mokotów” tworzy 
około 7 tys. członków, a na osiedlu 

„Dąbrowskiego” mieszka ich nieco 
ponad tysiąc. Osiągnięte nienależ-
ne korzyści, te aktualne i te osiąg-
nięte w latach ubiegłych, powinny 
być rozliczone bez oczekiwania na 
podział Spółdzielni. Natomiast 
wspólne dla wszystkich człon-
ków Spółdzielni nieruchomości 
i lokale trzeba będzie rozliczyć wg 
aktualnej wartości rynkowej, aby 
dochować zasady sprawiedliwego 
podziału Spółdzielni. Jeśli nowa 
spółdzielnia, której zasoby miesz-
kaniowe obejmują osiedle „Dą-

browskiego”, chciałaby włączyć 
znajdujące się na jej terenie nieru-
chomości i lokale będące obecnie 
własnością wszystkich członków 
SM „Mokotów”, to musiałaby za 
to zapłacić. Jeśli nie posiada na 
ten cel środków finansowych, to 
może zatrzymać jedynie tę część, 
która proporcjonalnie przypada na 
członków tworzonej spółdzielni. 

Dariusz Poraziński stwierdził, 
że Spółdzielnię „Mokotów” two-
rzą osiedla, a to nieprawda. Spół-
dzielnię bowiem tworzą wszyscy 

jej członkowie. To jest dowód na 
brak wiedzy o tym, czym jest spół-
dzielnia, oraz na brak zrozumienia 
zasady solidaryzmu spółdzielcze-
go. Trzeba wiedzieć, że osiedla są 
jedynie jednostkami organizacyj-
nymi Spółdzielni, zlokalizowa-
nymi na odrębnych obszarach. 
Ten błąd rozumowania wywołał 
niepokoje wśród spółdzielców, 
stworzył podziały i wywołał stan 
walki miast współpracy. Ten, kto 
dzieli, ten działa na szkodę spół-
dzielców. W przypadku Osiedla 
„Dąbrowskiego” także na szkodę  
jego mieszkańców. Z dwóch po-
wodów. Otóż gdy nastąpi podział 
Spółdzielni, a organy nowej spół-
dzielni obejmującej obszar tego 
osiedla będą chciały zatrzymać 
zbyt wiele majątku spółdzielni–
matki, to członkowie powstającej 
spółdzielni mogą nie być w stanie 
ponieść ciężaru spłaty. Tym bar-
dziej, że stan infrastruktury tech-
nicznej osiedla nie jest najlepszy. 
Po drugie zbliża się nieubłaganie 
moment śmierci technicznej bu-
dynków mieszkalnych, jako że na-
leżą one do najstarszych. Pierwsze 
z nich powstały w 1949 r. Koniecz-
na będzie nieruchomość niezabu-
dowana, by można było przenieść 
mieszkańców rozbieranego bu-
dynku do nowego. Brak solidary-
zmu spółdzielczego uniemożliwi 
to. Nie jest prawdą, jakoby Marcin 
Świderski (obecny wielokadencyj-
ny przewodniczący Rady Nadzor-

czej SM „Mokotów” i wieloletni 
działacz osiedla „Dąbrowskiego”) 
doprowadził do wymiany składu 
rady Nadzorczej. On był inspirato-
rem zmian kadrowych. Pomagały 
mu osoby podzielające jego błędne  
rozumienie spółdzielczości, w tym 
– jak wynika ze słów Dariusza Po-
razińskiego - także jego. W tym 
celu prowadzone były rozmaite 
sposoby manipulacyjne, które 
powodowały wprowadzanie spół-
dzielców w błąd. Nazwiska kandy-
datów do Rady Nadzorczej, zanim 
formalnie zostały zaakceptowane 
przez nie statutowe na czele gro-
no osób z Marcinem Świderskim, 
pod katem jego zgodności z jego 
poglądami. 

Kilka składów zarządów Spół-
dzielni zmieniło się (po odejściu 
Henryka Hebdy w 2015 r.) obec-
nie jest już czwarty prezes. Grupa 
działaczy związana z Marcinem 
Świderskim nie chciała podpo-
rządkować się wyrokowi sądu, 
który wskazał na potrzebę spra-
wiedliwych zasad podziału. Zmia-
ny prezesów upatruję w dążeniu 
do niesprawiedliwego podziału 
Spółdzielni.

Decyzje Walnego Zgromadze-
nia zobowiązują do podziału, ale 
nie mogą zobowiązywać do ła-
mania prawa. Podział nie może 
bowiem nastąpić ze szkodą dla 
spółdzielców. Za błędnymi za-
sadami podziału stoją działacze 
nadający ton.  

JEDEN Z GALERIOWCÓW OSIEDLA „DĄBROWSKIEGO”. 

FOT. ANDRZEJ ROGIŃSKI

Sztuka wyboru
W tym roku czekają nas wybory 
samorządowe. Pewnie dlatego 
przypomniały mi się słowa jednego 
z moich znajomych. Jego zdaniem 
życie jest sztuką wyboru, albo re-
zygnacji. Nie bez racji. Są ludzie, 
którzy za nic nie pozwoliliby decy-
dować za siebie innym. Są też tacy, 
którzy odpowiedzialność zrzucają  
z siebie, niczym worek złomu.

Oczywiście w demokracji najlep-
szym rozwiązaniem jest złoty śro-
dek. Bez zaufania świat byłby nie 
do zniesienia. Wybierając swoich 
przedstawicieli do samorządu nie 
powinniśmy jednak zdawać się na 
przypadek. W moim przekonaniu 

„przypadek” oznacza postawienie 
na osoby nieczujące samorząd-
ności, którzy wybór na radnego 
traktują jako odskocznię do dalszej 
kariery politycznej. Miasto należy 
jednak do mieszkańców, a nie do 
partii politycznych. Mieszkańcy le-
piej niż politycy znają lokalne prob-
lemy. Powiem nawet, że im mniej 
partii politycznych w samorządzie, 
tym lepiej. Dlaczego?

Z lokalnych komitetów w wy-
borach samorządowych startują 
osoby związane z miejscem za-
mieszkania i najlepiej zoriento-
wane w tym, co trzeba zrobić. Nie 
są oni zależni od dyrektyw partii 
politycznych. Nie są zależni od 

rozkazów prezesa.  Słuchają  głosu 
społeczeństwa, a nie tylko udają, 
że to robią. Zamiast zajmować się 
gierkami politycznymi, na przykład 
w postaci czystek personalnych, aby 
ulokować na stanowiskach partyj-
nych kolegów, koncentrują się na 
rozwiązywaniu autentycznych 
problemów. Pracują zamiast robić 
polityczne igrzyska. Pamiętając też 
karuzelę stanowisk, gdy burmistrz 
z jednej dzielnicy w następnej ka-
dencji trafiał na stanowisko w innej 
dzielnicy wierzę, że odpartyjnienie 
wyborów pozwoli z tym skończyć.

Ktoś mógłby mi zarzucić, że sam 
nie byłem w przeszłości wolny od 
partyjnych powiązań. Odpowiem 
krótko. Właśnie dlatego, że znam 
partyjne mechanizmy, wiem co 
teraz mówię.  Dlatego również 
wraz z grupą ludzi myślących po-
dobnie, powołaliśmy w dzielnicy 
Bielany odcinające się od polityki 
stowarzyszenie. Tworzą je ludzie 
z organizacji pozarządowych, z rad 
osiedlowych i inne osoby, które łą-
czy to, że chcą pracować na rzecz 
dzielnicy. Pracować autentycznie. 
Bez wielkiej polityki, bez zależno-
ści od partyjnych struktur, ale za to 
z zaangażowaniem i bez politycz-
nych motywów.  

Jesteśmy alternatywą dla partii. 
Partii, które zbyt często traktują 
stanowiska radnych, jako łup po-
lityczny. 

Osobiście uważam, że jedną 
z rzeczy, która nam się w Polsce po 
1989 roku najlepiej udała, to spraw-
nie działający samorząd. Ówczesna 

reforma samorządowa pozwoliła 
oddać wpływ na lokalne decyzje 
mieszkańcom. 

Oczywiście wciąż jest wiele 
do zrobienia. Zmiany wymaga 
na przykład ustawa warszaw-
ska. Dzielnice powinny uzyskać 
większą  autonomię. To w dziel-
nicach powinny zapadać decyzje 
urbanistyczne oraz budżetowe. 
Pozwoliłoby to na większy udział 
mieszkańców przy podejmowaniu 
decyzji o zabudowie i  tak zwanym 
plombowaniu dzielnic. Powinien 
być także bardziej słyszalny głos 
społeczeństwa. Mieszkańcy muszą 
wybierać burmistrzów bezpośred-
nio. Zamiast akceptować partyj-
nych spadochroniarzy, ludzie winni 
decydować, kto będzie ich repre-
zentował. 

Ufam, że można do tego dopro-
wadzić. Nie można rezygnować 
i akceptować sytuacji, w której 
mamy do wyboru tylko pomiędzy 
przedstawicielami kilku partii poli-
tycznych. Życie jest sztuką wyboru! 
Z tej przyczyny widzę sens w po-
pieraniu komitetów wyborczych 
mieszkańców. Są one bowiem szan-
są na odejście od wielkiej polityki, 
która z interesem mieszkańców 
warszawskich dzielnic i z lokalnymi 
sprawami najczęściej ma niewiele 
wspólnego.

Grzegorz Pietruczuk,  
zastępca burmistrza  
Dzielnicy Bielany
przewodniczący  
stowarzyszenia 

Razem dla Bielan
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Darmowa taksówka  
dla seniora?
W listopadzie 2017 r. złożyłem 
interpelację do prezydent Hanny 
Gronkiewicz-Waltz w sprawie 
zapewnienia dwóch darmowych 
przejazdów taksówką w miesiącu, 
każdemu z seniorów, który ukoń-
czył 70 lat. 

Moja inicjatywa wynikała 
z uważnego śledzenia nowego 
programu socjalnego skierowanego 
do seniorów, który uruchomiono 
w październiku, w Poznaniu, gdzie 
w ramach programu wsparcia dla 
seniorów wprowadzono „Taksów-
kę dla seniora”. Założeniem było 
zwiększenie poczucie bezpie-
czeństwa najstarszych mieszkań-
ców miasta. Chodzi tu zarówno 
o bezpieczeństwo przed złodzie-
jami, gdy senior jest zmuszony 
do wizyty w urzędzie i opłacenia 
rachunków, jak i o bezpieczeństwo 
komunikacyjne w dni, gdy jest gor-
sza pogoda lub jest słabsze samo-
poczucie. Wtedy Miasto zapewnia 
bezpłatne usługi transportowe dla 
seniorów, którzy skończyli 70. rok 
życia. Dzięki temu mogą dojechać 
taksówką do urzędu, lekarza -spe-
cjalisty czy na groby bliskich. Po-
znań zapewnił takie dwa przejazdy 
w miesiącu dla każdego seniora, 

który ma 70 lat i zarejestruje się 
w miejskiej bazie osób zaintereso-
wanych korzystaniem z taksówki. 
Zgodnie z procedurą, aby zamówić 
darmową taksówkę senior najpierw 
musi zadzwonić na infolinię Biura 
Poznań Kontakt, gdzie sprawdza-
ją, czy nie korzystał z przejazdów 
w danym miesiącu, a następnie 
wysyłają pod wskazany adres tak-
sówkę, która za darmo przewozi go 
w rejon urzędu, do lekarza.

W związku z powyższym za-
proponowałem Pani Prezydent, 
aby uruchomić taki sam program 
w Warszawie. Z tego udogodnienia 
seniorzy po 70 roku życia będą mo-
gli skorzystać dwa razy w miesiącu. 
Dzięki poparciu radnych miasta 
Doroty Grupińskiej-Malinowskiej 
i Aleksandry Gajewskiej udało się 
zainteresować sprawą Tomasza 
Pactwę – dyrektora Biura Pomocy 
i Projektów Społecznych Urzędu 
M. St. Warszawy. Spodziewam się 
rozpoczęcia prac nad wdrożeniem 
programu „Taksówka dla seniora”. 
W tej chwili, z uwagi na problem 
z przesunięciem środków budżeto-
wych w ciągu roku, proponowane 
jest rozwiązanie pośrednie, tzn. 
przejazdy będą ilościowo ograni-

czone i częściowo odpłatne. Jednak 
mają być dostępne nie tylko dla 
seniorów powyżej 70 roku życia, 
ale też dla osób z niepełnospraw-
nościami. Pilotażowo projekt ma 
ruszyć w drugim kwartale roku, 
a po trzech miesiącach radni miasta 
zdecydują na podstawie zebranych 
analiz czy projekt będzie rozszerza-
ny i zmieniany.

Osobiści uważam, że takie 
wsparcie ze strony Miasta jest 

niezbędne dla seniorów, którzy są 
mieszkańcami Warszawy, z uwagi 
na fakt, że są takie dni, gdy senio-
rzy są bezradni w walce z własny-
mi słabościami, a nie stać ich na 
przejazd taksówką.

Daniel Łaga,  
radny Dzielnicy  
Śródmieście (PO)
daniellaga@interia.pl

Marnowanie publicznych pieniędzy 
BOGDAN ŻMIJEWSKI

Marlena Happach, naczelny archi-
tekt Warszawy ogłosiła konkurs na 
kolejną koncepcję zagospodarowa-
nia placu Powstańców Warszawy, 
obecnie realizowaną przy udziale 
społeczeństwa poprzez tzw. war-
sztaty charrette. 

Koncepcja według ogłoszeń 
miasta miała powstać w 6 dni od 
2 do 8 grudnia 2017 r. W pierw-
szym dniu zaplanowano spacer 
badawczy obywateli i projektan-
tów po terenie. W kolejnym dniu 
warsztaty tj. dyskusja o kierun-
kach zmian, a jeszcze w następ-
nym dniu otwarty punkt konsul-
tacyjny. Niie wiadomo jednak, co 
miało być przedmiotem  konsul-
tacji jako, że koncepcja wstępna 
według harmonogramu prac miała 

się pojawiać w dniu czwartym na 
kolejnych warsztatach.

Po nich miałby być kolejny 
dzień na konsultacje w wyniku, 
których w szóstym dniu miała-
by być przedstawiona koncepcja 
finalna na specjalnie zorganizo-
wanej wystawie. Takiego projek-
towania to jak żyję jeszcze nie 
widziałem. Tempo iście stacha-
nowskie. Koszt tej zabawy to ok. 
215 tys. zł dla projektantów plus 
koszty obsługi imprezy.

Ciekawostką jest, że z przetargu 
na wykonanie koncepcji wynika, 
że termin jej wykonania to 30 mar-
ca 2018 r. Dostrzegam w tym 
wszystkim jakąś ściema. W tej 
ściemie uczestniczą osoby zwią-
zane z „Gazetą Stołeczną”, skoro 

dziennikarz Dariusz Bartoszewicz 
został zapowiedziany jako osoba 
oprowadzająca po placu w pierw-
szym dniu imprezy.

Wydaje mi się, że zanim kon-
ceptualnie zaprojektuje się plac 
należałoby zaprojektować prze-
widziane pod placem parkingi 
podziemne oraz przekładki in-
frastruktury podziemnej, która 
z takim garażem koliduje, a to 
gigantyczna robota na rok, a nie 
kilka dni.

Założenie, że przyjęta kon-
cepcja zagospodarowania placu 
będzie uwzględniona w projekcie 
obecnie sporządzanego miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest niedorzecz-
na gdyż projekt planu już dawno 

wykonano. Był on przedmiotem 
konsultacji społecznych oraz wy-
łożenia i jest przygotowywany do 
uchwalenia. Wprowadzanie na 
obecnym etapie zmian w planie 
spowoduje cofnięcie procedury 
planu o rok. Musiałoby nastąpić 
ponowienie uzgodnień ustawowo 
przewidzianych ze stosownymi or-
ganami oraz kolejnego wyłożenia 
i konsultacji społecznych. 

Przy okazji przypominam, że 
Jarosław Jóźwiak - były wicepre-
zydent Warszawy bieżącej kadencji 
samorządu obiecał nowy plac Po-
wstańców Warszawy z parkingiem 
podziemnym w 2018 r. W 2013 r. 
miano wybrać realizatora tego 
parkingu w systemie partnerstwa 
publiczno prywatnego. Rok mia-
ła trwać jego budowa, a placu pół 
roku. Wszystko to były brednie, bo 
nierealne ekonomicznie i termi-
nowo. Już wtedy była inspirowana 
przez miasto dyskusja publiczna 
nad zagospodarowaniem placu 
Powstańców Warszawy. Przygo-
towane zostały wizualizacje przez 
firmy Pleneria i RS, za które słono 
zapłacono. W międzyczasie tym-
czasowo ustawiono na placu wręcz 
absurdalnie ogromne donice na 
krzewy. Koszt był niemały. Po 
publicznej krytyce tego rozwią-
zania powstało nowe zagospoda-
rowanie kosztem 1,1 mln złotych. 
Pozostaje zapytać władze miasta, 
ile jeszcze na ten kontredans wy-
damy?

Sprostowanie 
Dotyczy publikacji „Czy cztery bloki osiedla 
Jary zostaną dofinansowane?” opublikowane 
w wydaniu „Południa” z 25 stycznia 2018 r.

1. „Autor publikacji pominął 
fakt, że wybór firm był nie zgod-
ny ze stosownym regulaminem, 
bowiem zawarte przez Zarząd 
umowy stanowią warunkowe zo-
bowiązanie do zapłaty łącznie 36 
509,60 zł zgodnie z umową nr 55 
oraz łącznie 104 677 zł zgodnie 
z umową nr 170076 w przypadku 
pozytywnej decyzji NFOŚiGW 
w sprawie przyznania dotacji 
zwrotnej. W obydwu przypad-
kach w związku z zapisami §2 
pkt. 16 Regulaminu wysokość 
usta lonego w y nag rod zenia 
wskazuje na konieczność wy-
boru wykonawców w innym 
trybie niż został przez Zarząd 
zastosowany. 

2. Zarząd SMB Jary podpisał 
umowę nieparafowaną, a więc 
nie zaakceptowaną przez praw-
nika a zapytania ofertowe wy-
słano do spokrewnionych ze 
sobą osób. 

3. Uchwała RN w sprawie wy-
rażenia zgody na zaciągnięcie 
przez Zarząd SMB Jary zobo-
wiązań finansowych ze środków 
NFOŚiGW była warunkiem for-
malnym ubiegania się o dotację 
zwrotną w ramach projektu. 
Składając wniosek przed uzy-
skaniem akceptacji RN oraz 
mieszkańców budynków Zarząd 
wygenerował straty finansowe 
na łączną kwotę 38.600 zł. 

4. Prognozowana oszczęd-
ność wg audytu to maksymalnie 
29 proc. a nie jak podano w ar-
tykule 39,9 proc. 

Wojciech Miąsko, przewod-
niczący Rady Nadzorczej  SMB 
„Jary”

Wkrótce autor publikacji od-
niesie się do powyższego.

FOT. JAN KURZAWA

Na Woli spacery z historią w tle
MARCIN KALICKI

Pierwszy raz od pięciu edycji budżetu 
obywatelskiego Wola została podzie-
lona tylko na cztery obszary: ogólno-
dzielnicowy, rejon południowy, rejon 
północno-wschodni i rejon północ-
no-zachodni. Mieszkańcy najchęt-
niej zgłaszali propozycje związane 
z nasadzeniami zieleni, remontami 
chodników i dróg, placami zabaw 
oraz zajęciami dla seniorów. 

– W 5. edycji budżetu partycy-
pacyjnego w dzielnicy Wola zgło-
szono łącznie 127 pomysłów, w tym 
43 pomysły były ogólnodzielnicowe, 
w rejonie północno–wschodnim 
zgłoszono 43 pomysły, w rejonie 

północno-zachodnim 23 pomysły, 
a w rejonie południowym 18 pomy-
słów - mówi Katarzyna Kosińska 
z Urzędu Dzielnicy Wola. - Obec-
nie jesteśmy w trakcie weryfikacji 
ogólnej projektów. Obejmuje ona 
sprawdzenie, czy formularz zgłosze-
niowy został złożony w terminie; czy 
zawiera wszystkie załączniki, w tym 
czy załączona została odrębna lista 
poparcia zawierająca podpisy osób 
popierających projekt; czy  formu-
larz został wypełniony prawidłowo, 
w szczególności czy zostały wskaza-
ne zasady ogólnodostępności, 

dokończenie na stronie 5
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o zmianie wniosku 

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku 
publicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1122) oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. 
U. 2017 r., poz. 1257), zawiadamia się, że w dniu 16.01.2018 r. inwestor 
rozszerzył i skorygował swój wniosek z dnia 6.11.2017 r., w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie rozbudowy lotniska 
użytku publicznego dla inwestycji pn.: „budowie parkingu wraz z wjazdem 
od strony al. Krakowskiej znajdującego się w zachodniej części Lotniska 
im. F. Chopina w Warszawie” poprzez dopisanie do zakresu zamierzenia 
inwestycyjnego obiektu kubaturowego – tj. budynku do obsługi parkingu 
oraz korekcie nazewnictwa.  

Zmieniony wniosek dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie rozbudowy lotniska użytku publicznego dla inwestycji 
pn.: „budowie parkingu wraz z budynkiem obsługi i zjazdem od strony 
al. Krakowskiej znajdującego się w zachodniej części Lotniska im. F. Chopina 
w Warszawie”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty 
Lotnicze”, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa.

Działki usytuowania obiektu:
- działki zlokalizowane na terenie części Lotniska im. F. Chopina w Warszawie, 
będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie Przedsiębiorstwa Państwowe 
„Porty Lotnicze”:
jednostka ewid. 146517_8, Dzielnica Włochy: 
obręb 2-06-02, działki nr ew.: 35/32, 35/33, 35/34, 35/35, 35/36, 35/37, 
35/38, 35/39, 35/40, 35/41, 35/42, 35/43, 35/44, 35/45, 35/46, 35/47, 
35/48, 35/49, 35/50, 35/51, 35/52, 35/53, 35/54, 35/55;
obręb 2-06-07, działki nr ew.: 2/64, 2/72, 2/73, 2/75, 2/76, 2/80, 2/81, 
2/83, 2/84;

- działki nienależące do Skarbu Państwa, do przejęcia pod inwestycję 
w całości: 
jednostka ewid. 146517_8, Dzielnica Włochy: 
obręb 2-06-02, działki nr ew.: 44;

- działki przeznaczone pod przebudowę sieci uzbrojenia terenu, niewchodzące 
w skład projektowanej rozbudowy lotniska: 
jednostka ewid. 146517_8, Dzielnica Włochy: 
obręb 2-06-02, działki nr ew.: 39/28, 39/29, 39/30, 39/31, 39/32, 39/33, 
39/34, 39/35, 39/36, 39/37, 39/38, 39/39, 39/40, 30/41, 39/42, 39/43, 
49/17, 49/18, 49/19, 49/20, 49/21, 49/22;
obręb 2-06-07, działki nr ew.: 2/66, 2/74, 2/76, 2/77, 2/78, 2/79, 2/81; 

- działki przeznaczone pod przebudowę dróg, niewchodzące w skład 
projektowanej rozbudowy lotniska: 
jednostka ewid. 146517_8, Dzielnica Włochy: 
obręb 2-06-02, działki nr ew.: 39/28, 39/29, 39/30, 39/31, 39/32, 39/33, 
39/34, 39/35, 39/36, 39/37, 39/38, 39/39, 39/40, 30/41, 39/42, 39/43;

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub 
użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem (powiadomieni 
w drodze zawiadomień), oraz pozostałe strony (powiadomione w drodze 
obwieszczeń).

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
pokój nr 504, w godz. 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać 
ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez 
obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni 
od dnia publicznego ogłoszenia.

WI-II.7820.3.1.2017.MP 

Plan Poznańskiej przeorany przez Wojewodę
BOGDAN ŻMIJEWSKI

Wojewoda Mazowiecki uchylił 
w znacznej części świeżo uchwalo-
ny przez Radę Warszawy miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzen-
nego Śródmieścia Południowego 
w kwartale ulic Al. Jerozolimskie, 
Marszałkowska, Koszykowa, Jana 
Pawła II w znacznej części, tj. 51 tere-
nów planistycznych. Nieuchylonych 
pozostało jedynie 12 terenów, w tym 
3 tereny zieleni, 2 pod oświatę i 1 pod 
naukę, 1 pod parking, 5 pod inwesty-
cje komercyjne.

Wojewoda uznał, że w planie 
wprowadzono bardzo wiele zmian 
przez Prezydenta i Radę Warszawy 
na skutek zgłoszonych przez obywa-
teli uwag do planu. Były one na tyle 
istotne, że plan należało ponownie 
wyłożyć do publicznej wiadomości, 
gdyż zmiany mogły naruszyć interes 
prawny właścicieli nieruchomości. 
Stąd uchylenie kilkudziesięciu ob-
szarów.

Wojewoda zwrócił też uwagę na 
nieprawidłowe uzgodnienia planu 

z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. Konserwator bowiem 
uzgodnił plan pod warunkiem wpro-
wadzenia w nim określonych zmian. 
Miasto te zmiany uwzględniło, ale 
powinno ponownie wystąpić do 
Konserwatora o uzgodnienie treści 
planu.

Ponadto Wojewoda uznał, że 
w planie wprowadzono bezprawne 
ustalenia dla terenu 5UA, który jest 
terenem zamkniętym i formalnie 
nie powinien być objęty ustalenia-
mi planu.

Wojewoda stwierdził też, że 
w planie bezprawnie wprowadzono 
ustalenia dla reklam i ogrodzeń poza 
terenami publicznymi, bo sporzą-
dzanie planu wszczęto pod rządami 
ustawy, która nie dawała kompetencji 
do takich ustaleń radzie miasta, więc 
uchylił te zapisy. Zwrócono też uwagę 
na sprzeczne rozstrzygnięcia uwag co 
do terenu 2ZP w zakresie ustaleń co 
do powierzchni biologicznie czynnej 
oraz stwierdzono niezgodność treści 

planu z rysunkiem planu dla działki 
przy ul. Św. Barbary 6/8 - teren 1UŁ/
MW w kontekście objęcia tego terenu 
ochroną konserwatorsko–planistycz-
ną na rysunku, ale nie w tekście pla-
nu, co w konsekwencji skutkowało 
uchyleniem planu dla tych terenów.

Nie uchylono planu dla terenu 
pod realizację budynku prześmiew-
czo nazwanego przez przeciwników 
Nycz Tower, bo tam nie było niezgod-
ności z prawem. Nie wprowadzono 
żadnych zmian do pierwotnego teks-
tu i rysunku planu. Nie uchylono też 
planu dla skweru zieleni przed Urzę-
dem Dzielnicy Śródmieście, czym 
zablokowano budowę planowanego 
tam biurowca (była już wydana decy-
zja o warunkach zabudowy).

Teraz Miasto Warszawa musi tro-
chę poprawić tekst planu w kwestiach 
powyżej podniesionych oraz ponow-
nie uzgodnić go z Konserwatorem 
oraz wyłożyć ponownie do publicz-
nej wiadomości. 

- Od jedenastu lat robimy wszystko, aby najmłodsi warszawiacy mieli jak najlepsze warunku do nauki 
i rozwoju. Ciągle inwestujemy – budujemy i rozbudowujemy szkoły, wspieramy naszych uczniów w roz-
wijaniu talentów i zainteresowań oraz doceniamy zaangażowanie nauczycieli i pracowników. Rozbudowa 
jednej z najstarszych szkół w tej części Warszawy jest tego przykładem – powiedziała 2 lutego Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy podczas spotkania z nauczycielami, rodzicami i dziećmi ze 
Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej.

Miejsce Przyjazne Seniorom

FOT. ANDRZEJ ROGIŃSKI

W Dzielnicy Ursynów w roku  2017 
po raz pierwszy  i bardzo nieśmiało 
ruszył konkurs pod nazwą „Miejsca 
Przyjazne Seniorom”. Konkurs  ten  
ma już kilkuletnią  tradycję i prowa-
dzony jest pod patronatem Prezydent 
Warszawy.  Znaczącą rolę w jego prze-
prowadzaniu mają rady seniorów ze 
wszystkich dzielnic Warszawy.

Ideą konkursu jest promowa-
nie takich miejsc i instytucji, które 
w swojej działalności dostrzegają 
potrzeby seniorów - poprzez likwi-
dację barier architektonicznych 
w miejscach świadczonych usług, 
oferowanie produktów czy też usług  
ze zniżkami.  Bardzo ważna jest tak-
że przyjazna atmosfera, jaką tworzą 
właściciele tych miejsc seniorom, 
chociażby poprzez  wywieszanie 
wszelkich informacji, które można 
bez trudu odczytać.

„Przyjaznymi miejscami” mogą 
być instytucje publiczne obsługujące 
mieszkańców, na przykład urzędy 

dzielnic, ośrodki pomocy społecznej, 
jak również przychodnie zdrowia, 
apteki, instytucje świadczące usługi 
w zakresie sportu, turystyki, kultury, 
rozrywki, edukacji oraz gastronomii 
– kawiarnie, restauracje i inne.

W  Dzielnicy  Ursynów  we wrześ-
niu 2017 r. do  konkursu zgłosiło się 
9 instytucji, spośród których Ursy-
nowska  Dzielnicowa Rada Seniorów 
rekomendowała do dalszego etapu  
aż 7. O  przyznanie  certyfikatu 
„Miejsce Przyjazne Seniorom” razem 
z kandydatami  zgłoszonymi  i re-
komendowanymi  przez  pozostałe 
dzielnice M. St.  Warszawy powal-
czą na Ursynowie: Szkoła Speak-up 
- Szkoła Językowa mieszcząca się 
przy ul Ciszewskiego, Multikino przy 
al.  KEN 60, Studio – „Total Fitness” 
– przy ul. Puszczyka 7, Ośrodek Po-
mocy Społecznej  znajdujący się przy 
ul. Cybisa 7, punkt usługowy pral-
nia chemiczna – „CHEMI-PRAL” 
przy ul. Malinowskiego 5, Studio 

Fryzur – HR Studio Fryzur Hanna 
Roszkowska, której zakład mieści 
się przy ul. Indiry Gandhi 25 oraz 
Urząd Dzielnicy Warszawa Ursynów 
z siedzibą przy al. KEN 61.

Z informacji pochodzącej od War-
szawskiej Rady Seniorów wynika, że 
w edycji  za  rok 2017  do  konkursu 
przystąpiło aż 66 instytucji z całej 
Warszawy, a  Dzielnicą, z której tych 
zgłoszeń było najwięcej, okazał się  
Ursynów. Drugą i trzecią dzielnicą 
co do liczby zgłoszonych miejsc są 
Wola i Białołęka. Pełnych wyników 
konkursu należy spodziewać na 
przełomie lutego i marca.

Teraz zachęcam wszystkich do 
wzięcia udziału w tegorocznej edycji 
konkursu „Miejsca Przyjazne Senio-
rom”. Więcej szczegółów i  informacji 
o zasadach konkursu można dowie-
dzieć się na stronie www.senioralna.
um.warszawa.pl

Anna Polarczyk, Ursynowska 
Dzielnicowa Rada Seniorów
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Rada po stronie mieszkańców 
TOMASZ GROCHULSKI

W porządku obrad sesji Rady 
Dzielnicy Ursynów, która odbyła 
się 30 stycznia br., przewidziano 
głównie przesunięcia w budżecie. 
Jednak wiadome było, że najistot-
niejszą sprawą będzie Galeria Tesco 
na Kabatach. Punkt ten, pomimo 
iż nie był umieszczony w porządku 
obrad, rzeczywiście został wniesio-
ny i wywołał duże zainteresowanie 
przybyłych na sesję mieszkańców. 

Powodem mobilizacji mieszkań-
ców była informacja o wszczęciu 
postępowania w sprawie wydania 
warunków środowiskowych dla tej 
inwestycji. Informację na ten te-
mat przedstawił burmistrz Robert 
Kempa. Przypomniał on historię 
kolejnych prób  uzyskania przez 
inwestora decyzji środowiskowej 
i pozwolenia na budowę. Jak wia-
domo, ostania próba zakończyła się 
fiaskiem, gdyż Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska nie uzgodnił 
przedstawionego przez inwestora 
raportu. Rada Dzielnicy, chcąc de-
finitywnie uregulować tą kwestię,  
w marcu 2017 podjęła uchwałę, 
apelując do władz miasta o korektę 
planu miejscowego, która uniemoż-
liwiłaby wybudowanie na Kabatach 
tak gigantycznego obiektu. Uchwała 
ta została zaskarżona przez inwesto-

ra. Oczywiście takie zaskarżenie ma 
charakter wyłącznie obstrukcyjny, 
gdyż organem, który uchwala plany, 
nie jest dzielnica, lecz Miasto Sto-
łeczne Warszawa. Sąd w pierwszej 
instancji uchylił więc zaskarżenie. 
Zgodnie z informacją Burmistrza 
poprawiony wniosek do Biura 
Ochrony Środowiska i załączona 
do niego dokumentacja ma być 
wyłożony do wglądu od pierwsze-
go lutego. 

Władze Dzielnicy, wiedząc jak 
istotny jest to problem dla miesz-
kańców Ursynowa, rozesłały już 
informację o wyłożeniu dokumen-
tacji do spółdzielni mieszkaniowych 
i wspólnot z najbliższego otoczenia 
planowanej inwestycji. Udało się 
uzyskać również zapewnienie, że 

dokumentacja wyłożona będzie 
nie tylko w Biurze Ochrony Śro-
dowiska  przy placu Bankowym, 
ale również w ursynowskim ratu-
szu. Uwagi  do wniosku inwestora 
mogą być składane do 21.02.2018. 
Z informacji Burmistrza wynika, 
iż inwestor niewiele zmienił swój 
projekt i dlatego konieczna wydaje 
się mobilizacja mieszkańców w celu  
uświadomienia  decydentom, jak 
duże kontrowersje wywołuje ten 
projekt inwestycyjny.

W dyskusji podczas sesji udział 
wzięli zarówno mieszkańcy, jak 
i radni. Trudno poszczególne wy-
stąpienia nazwać dyskusją, gdyż 
wszyscy  mówcy byli zgodni co do 
konieczności zablokowania tej in-
westycji. Podawali tylko różne argu-

menty, dlaczego należy to uczynić. 
Ustalono, iż 5 lutego odbędzie się  

posiedzenie Komisji Architektury 
Rady Dzielnicy. Ma tam być szcze-
gółowo omówiona sprawa, będą wy-
łożone materiały i wypracowywany  
zostanie projekt stanowiska Rady 
Dzielnicy.

PS Ponieważ w trakcie dyskusji 
wiele osób było oburzonych zapi-
sami planu miejscowego z 2008 r. 
dobrze byłoby wiedzieć, komu za-
wdzięczamy takie zapisy. Jak wy-
nika z danych podanych w BIP za 
uchwałą Rady Warszawy o przyjęciu 
takiego planu głosowało 37 radnych. 
Byli to: Zbigniew Cierpisz , Paweł 
Czekalski, Magdalena Czerwosz, 
Bartosz Dominiak, Jolanta Gruszka, 
Lech Jaworski, Olga Johann, Piotr 
Kalbarczyk, Mirosława Kątna, 
Marcin Kierwiński, Małgorzata 
Kobus, Ligia Krajewska, Agnieszka 
Kuncewicz , Adam Kwiatkows-
ki, Dorota Lutomirska, Maria 
Łukaszewicz, Maciej Maciejowski , 
Marek Makuch, Ewa Malinowska-
Grupińska, Waldemar Marszałek,  
Ewa Masny, Katarzyna Munio, Pau-
lina Piechna-Więckiewicz, Wojciech 
Rzewuski, Wojciech Starzyński, 
Tomasz Sybilski, Jarosław Szos-
takowski, Maria Szreder, Paweł 
Terlecki, Paweł Turowski,  Maciej 
Wyszyński, Małgorzata Zakrzews-
ka, Małgorzata Załęck,  Dorota 
Zbińkowska, Tomasz Zdzikot, 
Alicja Żebrowska, Małgorzata 
Żuber-Zielicz.

Ochota ma budżet 
partycypacyjny
MARCIN KALICKI

W ramach 5. edycji budżetu party-
cypacyjnego na Ochocie zgłoszono 
104 projekty. W najbliższych dniach 
mieszkańcy będą mogli zapoznać się 
ze szczegółami pomysłów, aby póź-
niej oddać głos na realizowane w 2019 
roku projekty ulepszające funkcjono-
wanie dzielnicy. 

Ochota została podzielona na czte-
ry obszary: Rakowiec, Stara Ochota, 
Szczęśliwice oraz projekty ogólno-
dzielnicowe. Najmniej, tylko 12, 
zgłoszono w obszarze Stara Ochota. 
Mieszkańcy będą mogli zdecydować 
o tym, czy w tej części dzielnicy odbę-
dzie się konkurs literacki w kategorii 
prozy i poezji, zakupione zostaną 
nowe gry planszowe dla biblioteki 
Przystanek Książka, powstaną drew-
niane altanki na Polu Mokotowskim, 
a może zostanie zmodernizowane 
boisko szkolne przy XIV Liceum 
Ogólnokształcącym im. Stanisława 
Staszica przy ul. Nowowiejskiej 73a. 

23 projekty mieszkańcy zgłosili 
w obszarze Szczęśliwice. Ochocianie 
chcą, aby doświetlić podwórka po-
między ulicami Grójecką i Skarżyń-
skiego, wybudować ogólnodostęp-
ne boisko wielofunkcyjne w parku 
Szczęśliwickim czy wyremontować 
chodnik na ul. Białobrzeskiej. – Zie-
leń na Ochocie jest niestety w złym 
stanie, jest bardzo zaniedbana i mało 
jest nowych nasadzeń, więc postano-
wiliśmy temu zjawisku przeciwdzia-
łać. Zgłosiliśmy nasadzenie kilku-
dziesięciu metrów żywopłotu oraz 
nowych drzew przy blokach. Obecnie 
są tam gołe trawniki, które aż proszą 
się, żeby coś na nich posadzić. Nowe 
nasadzenia pozytywnie wpływają na 
zanieczyszczone powietrze, sprawia-
ją, że człowiek czuje się lepiej w takim 
otoczeniu, a latem dają przyjemny 
cień i obniżają temperaturę w czasie 
upałów, utrudniając nagrzewanie się 
betonu – mówi Łukasz Gawryś, au-
tor projektu „Kolorowa zieleń przy ul. 
Grójeckiej i Dickensa”. 

Projekty ogólnodzielnicowe obej-
mują takie pomysły, jak spotkania 
z teatrem w parku Szczęśliwickim dla 
najmłodszych mieszkańców dzielni-
cy, spotkania z artystami tworzącymi 
w linorycie, drzeworycie, litografii, 
akwaforcie i miedziorycie czy też 
zorganizowanie międzypokolenio-
wej potańcówki przy skrzyżowaniu 
ulic Sąchockiej i Gorlickiej. 

– „Zielony Plac Zawiszy” to projekt 
nawiązujący do dwóch innych mo-
ich pomysłów wybranych w budżecie 
partycypacyjnym, tj. „Zielonej Towa-
rowej” i „Zielonej Grójeckiej”. Projekt 
ma na celu wprowadzenie większej 
liczby roślin wsadzonych wprost 
w gruncie w obrębie placu Zawiszy. 
Zarówno w centralnej części placu, 
gdzie znajdują się krzewy i okresowo 
sadzone rośliny jednoroczne, jak rów-
nież na chodnikach wzdłuż budyn-
ków okalających plac. Na samym pla-
cu warto rozważyć posadzenie drzew, 
znacznie większej liczby krzewów sa-
dzonych w formie żywopłotów, jak 
również bylin. W ramach projektu 
nowej zieleni warto także przewidzieć 
małą architekturę, zwłaszcza ławki 
– powiedział Grzegorz Walkiewicz, 
pomysłodawca projektu. 

W obszarze Rakowiec zgłoszonych 
zostało aż czterdzieści projektów. 
Większość z nich dotyczy ochrony 
środowiska, kultury oraz komuni-
kacji i inwestycji drogowych. Miesz-
kańcy będą mogli zdecydować m.in. 
o tym, czy powstanie bezpieczne 
przejście dla pieszych przy skrzyżo-
waniu ulic Mołdawskiej i Racławi-
ckiej, posadzone zostaną drzewa na 
wybranych terenach zielonych na 
Rakowcu lub wymieniona zostanie 
nawierzchnia chodników w parku 
Korotyńskiego.   

W 2019 roku na Ochocie w ramach 
budżetu partycypacyjnego będą mo-
gły zostać zrealizowane projekty za 
łączną kwotę 2 717 230 zł.

dokończenie ze strony 3
a nadto czy projekt prawidłowo 

został przyporządkowany do obsza-
ru lokalnego.

Po pozytywnej weryfikacji ogólnej 
projekt poddawany jest weryfikacji 
szczegółowej przez wydziały Urzędu 
Dzielnicy oraz przez właściwą mery-
torycznie jednostkę organizacyjną – 

Pomimo iż w tym roku okres 
składnia dokumentów projekto-
wych wypadł w tym samym czasie, 
co ferie zimowe, to i tak zgłoszonych 
zostało wiele ciekawych pomysłów. 
Ogólna kwota na wszystkie projek-
ty, które realizowane będą w 2019 
roku na Woli, to 5 500 000 złotych. 
Na co będą mogły być one przezna-
czone? W rejonie południowym 
mieszkańcy będą mogli głosować 
na realizację np.: remontu chodnika 
przy ul. Bodzanty, montażu stojaków 
rowerowych w zachodniej części 
Odolan, remontu nawierzchni przy 
ul. Wschowskiej czy też utworzenia 
w okolicach skweru Zielone Odolany 
psiego parku zabaw. 

W rejonie północno–wschod-
nim przeważają projekty związane 

z infrastrukturą i ekologią. Wśród 
43 pomysłów jest m.in.: rewitalizacja 
podwórka pomiędzy blokami przy 
ulicach Anielewicza, Esperanto i Pa-
wiej, zorganizowanie potańcówek dla 
wszystkich mieszkańców na Skwerze 
Jury–Gorzechowskiego, rewitaliza-
cja placu zabaw na placu Opolskim, 
stworzenie wybiegu dla psów na 
Młynowie. Łukasz Kaliś zgłosił na-
tomiast projekt „Skatepark dla Mas! 
Nas i Was!”. Autor tak oto przedsta-
wił swój pomysł: „Projekt ma na celu 
stworzenie miejsca rekreacyjnego dla 
dzieci i młodzieży umożliwiającego 
spędzanie miłego czasu na rolkach, 
wrotkach, deskorolkach i innego 
rodzaju sprzętu sportowego z kół-
kami”. 

Nieco mniej, bo 23 pomysły zgło-
sili mieszkańcy w obszarze północ-
no–zachodnim. Mieszkańcy Koła 
chcieliby zmodernizować i unowo-
cześnić plac zabaw na terenie żłobka 
przy ul. Ożarowskiej 57; zamontować 
latarnie parkowe w Lasku na Kole; 
rozbudować pumptrack w parku 
Księcia Janusza czy wyremontować 
ulice Sitnika i Raszei. 

Projekt przewidujący odtworzenie 
w formie alei XIX-wiecznej uliczki 
łączącej Nowolipki z Młynowem 
jest natomiast jednym z pomysłów 
ogólnodzielnicowych. Poza nim 
w 2019 r.  zrealizowane mogą być np. 
projekty dotyczące: zorganizowania 
spacerów edukacyjno-historycznych 
dla dzieci, młodzieży, dorosłych i se-
niorów; dobudowania brakującego 
odcinka ścieżki dla rolkarzy w parku 
Szymańskiego; organizacji rekrea-
cyjnych gier w piłkę siatkową w hali 
sportowej Koło oraz organizacji cy-
klu spotkań dla dzieci i młodzieży ze 
szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych, mających na celu przybli-
żenie ideałów zawartych w kodeksie 
rycerskim, propagowanie historii 
oraz zachęcenie do zdrowego życia. 

Od 26 lutego do 18 marca odby-
wać się będą spotkania, na których 
omawiane będą szczegółowo wszyst-
kie zgłoszone projekty. Po ich wery-
fikacji odbędzie się w dniach 15-30 
czerwca głosowanie i to wtedy miesz-
kańcy zdecydują, które projekty zo-
staną zrealizowane w 2019 r.

Na Woli spacery z historią w tle
MARCIN KALICKI
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Kamienica przy ul. Puławskiej 26/26a 
zabytkiem
MARCIN KALICKI

Mazowiecki Wojewódzki Konser-
wator Zabytków, Jakub Lewicki 
zdecydował o wpisaniu do reje-
stru zabytków nieruchomości przy 
ul. Puławskiej 26/26a. 

Mokotowska kamienica powsta-
ła rok przed wybuchem II wojny 
światowej według projektu zna-
nego architekta II Rzeczpospolitej 
i wieloletniego wykładowcy Poli-
techniki Warszawskiej – Zdzisława 
Mączeńskiego. Decydujące o wpisie 
były wartości historyczne, artystycz-
ne i naukowe. 

Budynek stworzony w moderni-
stycznej stylistyce powstał na zlece-
nie dr. Jana Wedla, właściciela sto-
łecznej fabryki czekolady E. Wedel. 
Jan, przedstawiciel trzeciego poko-
lenia znanej rodziny (po ojcu Emilu 
i dziadku Karolu), chętnie w latach 
trzydziestych ubiegłego wieku in-
westował w budowę warszawskich 
kamienic czynszowych. 

Czym wyróżniała się moko-
towska nieruchomość od innych? 
– Prostą bryłę urozmaicono wielo-
osiowym wykuszem fasady, zawie-
szonym ponad parterem, stwarzają-
cym wrażenie podcięcia budynku. 
Efekt ten został spotęgowany po-
przez skontrastowanie przyziemia 
z pozostałymi kondygnacjami, 
ciemna okładzina kamienna w przy-

ziemiu oraz tynkowane ściany 
w kolejnych piętrach, a także zasto-
sowanie przestronnych witryn oraz 
szerokiego, dwuosiowego przejazdu 
bramnego. Tym samym podkre-
ślona została funkcja przyziemia, 
jego odrębność i związek z ruchem 
ulicznym. Całość uzupełniono wy-
strojem rzeźbiarskim w archaicznej 
konwencji. Figuralne reliefy cechu-
je surowość masywnych, statycznie 
ujętych sylwetek ludzkich, uprosz-
czony modelunek i profilowe ujęcie 
twarzy, co było charakterystyczne 
dla sztuki lat trzydziestych XX 
wieku, zarówno w Polsce, jak i na 
świecie – poinformowała Agnieszka 
Żukowska, rzecznik prasowy Mazo-
wieckiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków. – We wnętrzach, 
w szczególności na klatkach scho-
dowych, artyzm uzyskano poprzez 
zastosowanie okładzin kamiennych, 
różnorodnych pod względem bar-
wy oraz użyłkowania, nadających 
wnętrzom elegancji i świadczących 
o podwyższonym standardzie. Bu-
dynek dokumentuje także budow-
nictwo mieszkaniowe Mokotowa, 
powstałe w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym, którego wzmożony 
ruch przypadł na lata trzydzieste XX 
wieku. Najczęściej stosowanym roz-
wiązaniem była zabudowa obrzeżna 

wokół kwartałów ulic, ze wspólnym 
i wielkopowierzchniowym podwó-
rzem wypełnionym zielenią, czasa-
mi częściowo zabudowanym mniej-
szymi i wolnostojącymi budynkami 
usytuowanymi w drugiej linii zabu-
dowy. Wszystkie mieszkania posia-
dały dostęp do światła dziennego 
oraz terenu wypoczynkowego, co 
było niezwykle ważne w przypadku 
kamienic projektowanych z myślą 
o zamożnych najemcach. – dodała 
Agnieszka Żukowska.

Co dla spółdzielni mieszkaniowej 
i samych mieszkańców kamienicy 
oznacza wpis do rejestru zabytków? 
Przede wszystkim pewnego rodzaju 
utrudnienia związane z wszelkimi 
robotami konserwatorskimi lub 
budowlanymi. Każdorazowo nie-
zbędna będzie zgoda konserwatora 
w przypadku remontu, wymiany 
podłóg czy okien, niekiedy również 
na malowanie ścian. Powiadomić 
i uzgodnić zakres prac trzeba bę-
dzie również w przypadku remon-
tu elewacji, schodów, posadzek czy 
balkonów. 

Dzięki współpracy Jana Wedla 
i architekta Zdzisława Mączeń-
skiego powstało w Warszawie kil-
ka kamienic. Od połowy stycznia 
ta zlokalizowana przy ul. Puławskiej 
znajduje się w rejestrze zabytków. 

Zrozumieć psa
RAFAŁ TONDERA

Warszawski Klub Rotaract rozpo-
czyna 2018 r. porcją ciepła. Z okazji 
wznowienia działalności najstarszego 
klubu w Polsce zorganizował akcję 
łączoną dla Schroniska „Na Paluchu” 
oraz Domu ks. Baudouina w War-
szawie.

Pomysł powstał w oparciu o ideę 
dzielenia się dobrem z innymi i uzy-
skał duże poparcie ze stron obu 
instytucji. W ramach akcji dzieci 
przygotują dla piesków ze schroniska 
specjalne maty węchowe. 

Z pomocą wolontariuszy ze schro-
niska oraz z Warszawskiego Klubu 
Rotaract dzieci będą mogły zobaczyć, 
jak wygląda proces przygarnięcia 
zwierząt, dowiedzą się, jak należy 
dbać o pupila i będą uczestniczyć 
we wspólnej zabawie z psiakami na 
specjalnie przygotowanym wybiegu.

Maty węchowe to proste zabawki, 
odpowiednie dla starszych psów, jak 
i dla szczeniaków. Jak można wyko-
nać matę? Wystarczy przywiązać 
wiele pasków materiału (np. polaru) 

do gumowej wycieraczki z otworami. 
Następnie wśród pasków chowamy 
przysmak dla psa, który ma wywę-
szyć smakołyk. Pani Patrycja Jarosz 
z „Palucha” wyjaśnia, że dla psiaka 
to intelektualna zabawa, a węszenie 
pomaga mu się wyciszyć.

- Cieszę się, że dzieci będą mo-
gły przygotować maty dla piesków 
– zaznacza Maria Kolankiewicz, 
dyrektor Domu ks. Baudouina. – To 
wspaniała lekcja radości dawania 
oraz empatii, a wizyta „Na Paluchu” 
i kontakt ze zwierzętami na pewno 
spodobają się dzieciom.

Członkowie Warszawskiego Klu-
bu Rotaract są zgodni: „Chcieliśmy 
zacząć ten rok ciekawą akcją, ale już 
mamy w planach kolejne. Aktywnie 
realizujemy motto przyświecają-
ce wszystkim klubom Rotary oraz 
Rotaract - «Służba na rzecz innych 
ponad korzyść własną» i zamierzamy 
angażować się w lokalną działalność 
charytatywną”.

Warszawski Klub Rotaract jest 

częścią globalnej organizacji mło-
dych ludzi w wieku od 18 do 30 lat, 
którzy przez swoje działania na rzecz 
społeczności lokalnych i udział 
w międzynarodowych programach 
pragną poprawić warunki życia 
innych. Dzięki temu sami również 
rozwijają swoje zdolności organi-
zacyjne oraz zawodowe i nawiązują 
nowe znajomości.

Rotary International to najwięk-
sza na świecie organizacja humani-
tarna, zrzeszająca ponad 1,2 miliona 
członków. Do głównych filarów ich 
działalności należą walka z choro-
bami (np. „Świat wolny od polio”), 
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, 
wspieranie edukacji oraz wzmac-
nianie działań pro-pokojowych na 
świecie.

Gorąco zachęcamy do odwiedza-
nia stron internetowych Schroniska 
„Na Paluchu” oraz Domu ks. Bau-
douina, gdzie dowiedzą się Państwo, 
jak zostać wolontariuszem lub dar-
czyńcą. 

Zmarł twórca „Ekstradycji”
RAFAŁ DAJBOR

Zmarły 1 lutego Wojciech Wójcik 
należał do nielicznego w polskim 
kinie grona twórców, którzy kon-
sekwentnie tworzyli tzw. kino ga-
tunkowe, czyli filmy nieaspirujące 
do miana dzieł sztuki, mające na-
tomiast dawać widzowi rozrywkę 
na wysokim poziomie. Domeną 
Wójcika były kryminały i thrillery. 
Takie tytuły, jak „Karate po pol-
sku”, „Prywatne śledztwo”, „Trój-
kąt bermudzki”, czy „Trzy dni bez 
wyroku” każdy miłośnik polskiego 
kina wymieni od razu.

Choć akcja wielu filmów reży-
sera działa się w różnych miastach 
Polski, Wojciech Wójcik pozostał 
twórcą bardzo ważnym dla War-
szawy nie tylko dlatego, że w niej 
się urodził i zmarł. To spod jego 
reżyserskiej ręki wyszły trzy serie 
serialu „Ekstradycja” (realizowa-
ne kolejno w latach: 1995, 1996 
i 1998). Serialu, który, choć fabu-
larny, stał się dokumentem swoich 
czasów, kiedy Polska i jej stolica 
wyglądały zupełnie inaczej (a bli-
ska naszym sercom gazeta „Po-
łudnie” dopiero zdążyła właśnie 
powstać).

Warszawa połowy lat 90. była 
zupełnie odmiennym miastem niż 
dziś. Nie ma co owijać w baweł-
nę – nie grzeszyła pięknem. Była 
szara i smutna, zaś jej mieszkańcy 

odczuwali strach przed powsta-
jącą i rozwijającą się zorganizo-
waną przestępczością, także i tą 
o charakterze mafijnym, czyli po-
wiązaną z kręgami rządzącymi. 
Strzelaniny, w których niekiedy 
ginęli także przypadkowi prze-
chodnie, eksplozje samochodów-
-pułapek zastawianych przez 
jednych gangsterów na drugich 
gangsterów, wymuszanie haraczy 
– te zjawiska trafiały na pierwsze 
strony gazet i do czołówek radio-
wych i telewizyjnych (bo internetu 
w dzisiejszym tego słowa znacze-
niu jeszcze nie było) serwisów bu-
dząc grozę. Ten klimat Wojciech 
Wójcik uchwycił znakomicie 
w swoim serialu. Z tym, że głównie 
w „Ekstradycji” oraz „Ekstrady-
cji 2”. „Ekstradycja 3” porzuciła 
konwencję kryminalną na rzecz 
niezbyt udanego political-fiction 
i niestety odstaje od pozostałych 
dwóch części.

Wielką rolę w sukcesie „Eks-
tradycji” odegrali aktorzy. Dla 
Marka Kondrata postać komisa-
rza Olgierda Halskiego okazała się 
telewizyjną rolą życia. Zasłużone 
pochwały zbierali także m.in. Wi-
told Dębicki jako szef Halskiego, 
Krzysztof Kolberger w roli tajem-
niczego i budzącego podejrzenia, 
a w rzeczywistości krystalicznie 

czystego szefa UOP, Renata Dan-
cewicz grająca ukochaną kobietę 
głównego bohatera, Wojciech Wy-
socki jako zdrajca i czarny charak-
ter oraz Alosza Awdiejew i Maria 
Pakulnis jako rezydenci rosyjskiej 
mafii na terenie Polski. Ciekawost-
kę stanowił fakt, że w roli bossa 
gangsterów ze Wschodu wystąpił 
producent filmowy Lew Rywin. 
Kilka lat później okazał się jedną 
z głównych postaci całkiem innej, 
już nie filmowej, a realnej afery. 
Afery, która zatrzęsła polskim 
życiem społecznym i politycznym 
doprowadzając do upadku rządu 
i marginalizacji tworzącego go 
środowiska politycznego.

„Ekstradycja” nie ma w sobie 
ostrości i brutalności, którą mia-
ły np. wczesne filmy Władysława 
Pasikowskiego. Jest jednak bardzo 
sprawnie zrealizowanym serialem 
kryminalnym. A przy tym – zna-
komitym dokumentem swoich 
czasów. Serial Wojciecha Wójcika 
zatrzymał w czasie stolicę, w któ-
rym nie była kolorowa i gwarna, 
nie przyciągała dziesiątków tury-
stów, a wśród przebywającej w niej 
obcokrajowców liczną grupę sta-
nowili rosyjscy gangsterzy. To jed-
nak przecież jest także fragment 
naszej, warszawskiej historii. Tak 
po prostu było…

Rok Otwartego Ursynowa 
4 lutego br. w Domu Kultury 
Stokłosy stowarzyszenie Otwar-
ty Ursynów zorganizowało spot-
kanie członków i sympatyków, 
podczas którego podsumowało 
pierwszą rocznicę funkcjonowa-
nia. Były wystąpienia, tort, sym-
boliczna lampka szampana. Nie 
zabrakło poważnych rozmów 
o Ursynowie i Warszawie. 

Grupa ursynowskich społeczni-
ków 8 stycznia zeszłego roku zało-
żyła Stowarzyszenie Otwarty Ursy-
nów. Data powstania stowarzyszenia 
zbiegła się z symboliczną – 40 rocz-
nicą wręczenia kluczy do mieszkań 

pierwszym mieszkańcom Ursynowa. 
Podczas spotkania przewodniczą-
cy organizacji Piotr Skubiszewski 
przypomniał, że ideą powołania 
stowarzyszenia była bogata historia 
oddolnych inicjatyw społecznych 
na Ursynowie oraz chęć budowania 
świadomości obywatelskiej i wspól-
noty.

Piotr Skubiszewski wymienił 
główne działania podejmowane 
w minionym roku przez stowarzy-
szenie. Wśród kilkunastu inicjatyw 
wymienił zaangażowanie się w bu-
dżet partycypacyjny poprzez  zło-
żenie w dwóch ostatnich edycjach 

około 40 projektów, w tym bardzo 
pozytywnie ocenianych przez 
mieszkańców projektów doświetle-
nia przejść dla pieszych.

Podczas spotkania głos zabrał 
prof. Lech Królikowski, varsaviani-
sta, burmistrz Mokotowa 1990-1992 
oraz przewodniczący Rady Dzielnicy 
Ursynów w latach 2010-14. Przed-
stawił on historię zmian ustroju 
Warszawy, wskazał największe jego 
słabości oraz przedstawił propono-
wane przez stowarzyszenie zmiany.

DKS – oprac.

dokończenie ze strony 1
do usług medycznych pacjentom 

nie tylko z Woli, ale również Warsza-
wy i całego Mazowsza. Już teraz na 
świadczenia w Szpitalu opieki Krót-
koterminowej w ATTIS czeka ponad 
4500 pacjentów. Z powodu braku 
kontraktu na świadczenia onkolo-
giczne nie można wykorzystać po-
tencjału nowocześnie wyposażonego 
oddziału w Zakładzie Onkologii Ko-
biecej ATTIS, który został zmoderni-
zowany i pozytywnie oceniony przez 
wszystkie organizacje i instytucje zaj-
mujące się problematyką i uzyskał re-
komendację Ministerstwa Zdrowia. 
Ewentualne zamknięcie centrum 
to również utrata 280 miejsc pracy 
w służbie zdrowia.

- Jesteśmy zdeterminowani, by 
wspierać ATTIS, który od wielu 
lat, dostosowując się do aktualnych 
potrzeb i wyzwań, realizuje świad-
czenia medyczne dla mieszkańców 
Woli i pacjentów z innych dzielnic 
i miejscowości. Ta placówka zasłu-

guje na kontrakt z NFZ - powiedzia-
ła radna Blanka Zienkiewicz (PO), 
przewodnicząca Komisji Zdrowia 
i Spraw Społecznych.

 - Stanowisko Rady Dzielnicy, wy-
rażone jednogłośnie przez wszyst-
kich jej członków, stanowi wyraźny 
sygnał, że sprawy funkcjonowania 
i finansowania służby zdrowia są 
ważnym problemem społecznym 
i potrzeba nam zgodnego docho-
dzenia do takich rozwiązań, które 
będą sprzyjać poprawie sytuacji – 
stwierdził Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz Woli.

Obradom Rady Dzielnicy przysłu-
chiwali się przedstawiciele Centrum 
ATTIS. Oprócz kadry zarządzającej 
na sesji obecni byli także związkow-
cy. Obecne były również członkinie 
Stowarzyszenia Amazonek „Żonkil”, 
które bardzo liczą na to, że oddział 
w Zakładzie Onkologii Kobiecej 
ATTIS będzie mógł w pełni służyć 
pacjentkom.

- Zależy nam na maksymalnym 

wykorzystaniu potencjału tkwiące-
go w placówkach medycznych zlo-
kalizowanych na terenie Woli. Mam 
nadzieję, że wsparcie ze strony Rady 
Dzielnicy pomoże w negocjacjach 
z NFZ w sprawie kontraktu. – zauwa-
żył radny Michał Prószyński (PiS)

Od redaktora:
Znam wysoką jakość usług me-

dycznych świadczonych przez Cen-
trum ATTIS. Funkcjonowanie tej 
placówki medycznej jest potrzebne 
warszawiakom, w tym mieszkańcom 
Woli. Dlatego pozytywnie oceniam 
reakcję Rady Dzielnicy Wola. 

Z całą pewnością Mazowiecki 
Oddział NFZ posiada wystarczają-
ce środki, by podpisać kontrakt. Jeśli 
ktokolwiek twierdzi, że jest inaczej, to 
albo nie posiada wiedzy albo kłamie. 
Dobrze by było, aby NFZ nie zabie-
rał środków przynależnych miesz-
kańcom Mazowsza, gdyż godzi to 
w możliwości kontraktowania.

Andrzej Rogiński

Czy NFZ chce zniszczyć  
Centrum Medyczne ATTIS?
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l Docieplanie budynków, 
poddaszy, malowanie elewacji, 
kilkunastoletnie doświadczenie, 
501 62 45 62

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, tapetowanie, złota 
rączka, 787 231 129

l Pielęgnacja drzew i krzewów, 
wycinka, faktura 604 401 161

l Remonty, budowlane, ogłosze-
nia, 513 137 581

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

l Tapicerskie u klienta, 
503-300-924

l Wizytówki firmowe, pro-
jekt gratis, www.barcik.pl, 
601 213 555

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 Gimnastyka seniorów 
505 122 514

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

l Firma Zarządzająca Nierucho-
mościami PATRON z siedzibą  
w Warszawie, na ul. Wejnerta, po-
szukuje na stanowisko księgowej 
osoby odpowiedzialnej, z biegłą 
obsługą komputera i doświad-
czeniem na proponowanym 
stanowisku. Mile widziana osoba 
będąca na emeryturze. Kontakt 
telefoniczny: 608 505 744

l Praca w ochronie dla pracowni-
ków kwalifikowanych. Dworzec 
Centralny. System 12-godzinny.
Stawka 18,00 zł netto. Etat. Tele-
fony: 668 914 732; 725 500 079; 
601 072 731; 601 173 459

l Pracowników ochrony na 
obiekty handlowe, praca na 
monitoringu i linii kas. System 
dzienny zmianowy. Stawki od 
12 zł netto. Warszawa i najbliższe 
okolice. 605 472 996

SPRZEDAM
l Drzewo opałowe sosna, 
602 77 03 61

l Drzewo kominkowe sosna, 
791 394 791

USŁUGI
l CYKLINOWANIE, LAKIEROWA-
NIE SOLIDNIE 692 920 192

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. 

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

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

l Działki budowlane i rekreacyj-
ne Prażmów, 602 77 03 61

l Kupię mieszkanie na Ursy-
nowie, 3 pokoje, do remontu, 
bezpośrednio, 600 987 561

l Odstąpie Piękną Działkę na 
terenie ogródków dzialkowych 
Malinka w Górze Kalwarii, 
domek murowany nowy w pełni 
wyposażony, nowe ogrodzenie, 
grill murowany, tunel foliowy, 
bardzo zadbana, tel. kontaktowy 
531 696 395, 598 231 422.

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 Biuro rachunkowe na 
warszawskim Ursynowie po-
szukuje doświadczonej kadro-
wej. CV prosimy wysyłać na 
ewa@rachunkowebiuro.waw.pl

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

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
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BRYDŻ
30 stycznia podsumowano XI Mistrzostwa Ursynowa w Brydżu Sportowym 
za 2017 r. I miejsce zajął Andrzej Kondeja, II miejsce - Bogdan Szulejewski, 
III miejsce - Zbigniew Skibicki, a I miejsce wśród kobiet - Irena Chodo-
rowska. Roman Krzemień okazał się  najlepszym spośród mieszkańców 
Ursynowa. Gratulował burmistrz Robert Kempa.

W Domu Kultury przy Kajakowej 12B (przy Puławskiej) odbywają się 
zajęcia w każdy poniedziałek i czwartek lutego w godzinach 14.30-16.30. 
Prowadzi Janusz Maliszewski.Zgłoszenia na kurs dla początkujących przyj-
muje Andrzej Reda: andrzejreda@onet.pl,  tel. 505 492 622.

OBRÓCENIE POMNIKA
Pomnik Jazdy Polskiej zostanie obrócony tak, aby piesi i kierowcy widzieli 
twarze żołnierzy, a nie końskie podogonia.  Od 24 lat stoi na Polu Moko-
towskim przy rondzie Jazdy Polskiej naprzeciwko Riviery.

PRZYBYŁO WARSZAWIAKÓW
W ub. r. liczba mieszkańców Warszawy zwiększyła się. Wpływ na to mia-
ły rosnąca liczba urodzeń oraz wzrost zameldowań. 31 grudnia 2017 r. 
warszawskim meldunkiem, na pobyt stały, legitymowało się 1 630 777 
osób. Oznacza to, że w minionym roku Warszawę jako swoje nowe lokum 
wybrało 1006 osób. 

Najwięcej nowych mieszkańców zarejestrowała Białołęka. Wybrały ją 
2922 osoby. Drugą najchętniej wybieraną dzielnicą był Wilanów. Tu liczba 
warszawiaków wzrosła o 2262, do 34 543 osób. Trzecie miejsce zajmuje 
Bemowo, gdzie przybyło 1183, teraz jest ich 115 549.

2033 osoby zrezygnowały z mieszkania w Śródmieściu – to najwięk-
szy spadek liczby mieszkańców dzielnicy odnotowany w stolicy. Spadki 
odnotowano również m.in. na Mokotowie, skąd wyprowadziło się 1595 
warszawiaków, na Pradze-Północ – 1476 mieszkańców oraz na Ochocie, 
gdzie liczba mieszkańców spadła o 850 osób.

Najwięcej osób mieszka na Mokotowie – 201 238. Dlatego też znaj-
dziemy tam najwięcej dzieci (w wieku od 0 do 7 lat) – 16 842 i największą 
liczbę nastolatków (w wieku od 13 do 18 lat) – 7716. Największą liczbę 
seniorów (mężczyzn powyżej 65 i kobiet powyżej 60 roku życia) spotkamy 
też na Mokotowie. Jest ich tam 57 612. 

W I E Ś C I

POŁUDNIE na Twitter
https://twitter.com/ 

PoludnieGazeta
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kał, i jakie będą najpilniejsze potrze-
by. Ci ludzie, którzy tu przyjechali, 
wiedzieli, czego chcą, ale i potrafili 
pomóc. Wspólnie szliśmy posadzić 
krzewy i drzewa, czasem niezgodnie 
z projektem, potem mieszkańcy je 
podlewali. Dzisiaj te drzewa pięknie 
kraszą Ursynów – snuła opowieść 
o początkach powstania Ursynowa 
Zofia Borzyszkowska, wieloletni 
pełnomocnik Zarządu SBM „Ursy-
nów” ds. społeczno-kulturalnych.. 

Ursynów zaczął funkcjonować 
tak naprawdę wtedy, kiedy jego 
mieszkańcy zaczęli się integrować, 
ze sobą współdziałać, i gdy zawiązały 
się pierwsze przyjaźnie.

– Ursynów to dzielnica inteligencji 
z bardzo dużym na początku i stop-
niowo teraz malejącym udziałem tej 
warstwy społecznej, która w ogóle 
już w życiu kraju nie odgrywa ta-
kiej roli, jak kiedyś, ale wtedy, kiedy 
powstawał Ursynów, odgrywała tę 
rolę. A ludzie, którzy tutaj przyje-
chali, tworzyli środowisko miesz-
kalne i cieszyli się z każdej kolejnej 
placówki, która powstawała  i uzna-
wali ją za swoją. To bardzo łączyło. 
Od samego początku uważałem, że 
Ursynów, który był częścią Moko-
towa, powinien być wyodrębniony 
i dawałem temu wyraz. Miałem to 
szczęście, że działałem w samorzą-
dzie i do swoich takich osobistych 
osiągnięć w działalności samorządu 
związanej z Ursynowem, bo wcześ-
niej działałem jako przewodniczący 
na Mokotowie, zaliczam to, że tuż 
przed końcem pierwszej kaden-
cji doprowadziłem do uchwalenia 
pierwszej strategii rozwoju gminy 
Warszawa-Ursynów. Od strony 
przestrzennej i funkcjonalnej Ursy-
nów został pięknie zaprojektowany 
głównie przez Marka Budzyńskie-
go. Ale żeby później ożywić tę prze-
strzeń i dać jakąś wizję ludziom tej 
przestrzeni to trzeba było stworzyć 
strategię rozwoju Ursynowa, co wcale 
nie było łatwe – rozprawiał o fenome-
nie Ursynowa Waldemar Siemiński, 
socjolog i pierwszy przewodniczący 
Rady Gminy Warszawa-Ursynów. 

Uczestnicy spotkania otrzymali 
po egzemplarzu książki. Rozdano 
50 egzemplarzy przygotowanych 
na to spotkanie, a ponieważ przy-
było więcej osób trzeba się postarać 
o dodatkowe egzemplarze. Były też 
autografy i wspólne zdjęcie. Autor 
podkreślił, że książkę traktuje jako 
hołd dla tych ludzi, którzy tworzyli 
i organizowali Ursynów. Zdradził 
też, że ma nie tylko koncepcję, ale już 
część materiałów przygotowanych do 
drugiego tomu „Historii Ursynowa”.

FOT. JAN KURZAWA
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Przy okazji opowiedział, jak syn 

jego dostał  przydział do przedszkola 
przy ul. Dereniowej, które nie zostało 
wybudowane… do tej pory!

Niewątpliwą atrakcję dla zebra-
nych były archiwalne odręczne za-
piski autora o zakupionych przed-
miotach, stanowiących wyposażenie 
mieszkania na Ursynowie, do które-
go pod koniec lat 70-tych wprowadził 
się z żoną, Urszulą. Największym 
wydatkiem tamtej chwili był zakup... 
lodówki „Mińsk” za niebagatelną 
wówczas kwotę 7800 złotych! 

Przypomniał przy tym, że na-
zwa dzielnicy pochodzi od nazwy 
Ursinów, którą nadał Julian  Ursyn 
Niemcewicz swoim tutaj leżącym 
dobrom. Podkreślił też, że na rozwój 
Ursynowa wpłynęły trzy czynniki: 
ustawowe warunki dla powstania 
i funkcjonowania samorządu te-
rytorialnego, uruchomienie metra 
i aktywność mieszkańców.

– Kiedy zostałem burmistrzem 
Gminy Ursynów. nie było tutaj nic, 
poza filią urzędu mokotowskiego 
i policji, w której to sąsiedztwie znaj-
dowała się meta i wódkę sprzedawano. 
Pierwszą rzeczą, którą od strony funk-
cjonalno-organizacyjnej zrobiłem, to 
było powstanie urzędu na Ursynowie. 
Pani Kotowicz Ewa, kadrowa urzędu 
mokotowskiego, podsyłała do mnie co 
lepszych pracowników i dzięki temu 
nasz urząd zaczął dość szybko działać. 
Była to dla mnie przygoda z admini-
stracją publiczną, bo wcześniej praco-

wałem w TVP, gdzie byłem wicesze-
fem redakcji filmu dokumentalnego. 
No i muszę powiedzieć, że zostałem 
przy tej administracji. Obecnie kieruję 
katedrą administracji i zarządzania 
publicznego w Siedlcach – mówił 
prof. Stanisław Faliński, pierwszy 
burmistrz Gminy Warszawa-Ursy-
nów. 
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Głos warszawiaków

– To był czas, kiedy powstawała 
koncepcja zarówno na deskach pro-
jektantów, jak też w opracowaniach 
naukowo-badawczych, które to 
działanie było zalecone przez wła-
dze centralne. Z wprowadzeniem 
się pierwszej rodziny pojawiły się też 
pierwsze problemy. Nie było pocz-
ty, szkół, placówek służby zdrowia 

itp. Jeśli mówimy o tzw. POWS-ach 
czyli podstawowych ośrodkach więzi 
społecznej, to te pomieszczenia o ok. 
650 m2 powierzchni powstawały co 
któryś budynek. Mieliśmy dylemat, 
czy zrobić tam pralnię, saunę, klub 
dla dzieci, czy też oddać na tymcza-
sową pocztę. Mówiło się, że Ursynów 
to pustynia kulturalna. Z działalnoś-
cią kulturalną musieliśmy poczekać, 
bo potrzeb ogólno-społecznych było 
bardzo dużo. Ale chcieliśmy się 
wesprzeć inicjatywami, pomysłami. 
Z różnych opracowań wiedzieliśmy, 
jaka jest tu demografia, kto zamiesz-

Osadników rozmowy o Ursynowie
ANNA TOMASIK

Sztandar samorządności 
i bezpartyjności 
Z Patrykiem Hałaczkiewiczem, koordynatorem 
krajowym Bezpartyjnych Samorządowców rozmawia 
Andrzej Rogiński
- Co takiego pan zrobił, co pan 
powiedział, że powstała struktura 
Bezpartyjnych?

- Nie ja założyłem tę struktu-
rę, bo to jest jednak grupa pre-
zydentów, burmistrzów, głównie 
z zachodniej Polski. Spotkali się 
oni na początku 2017 roku. Mam 
na myśli województwa lubuskie, 
zachodniopomorskie, dolnośląskie, 
a więc  prezydentów odpowiednio 
z Zielonej Góry, Lubina, Bolesławca 
i Szczecina. Pojawiła się idea zjed-
noczenia wszystkich niezależnych 
komitetów samorządowych, właś-
nie bezpartyjnych samorządowców. 
Myśmy się już spotkali w 2014  roku 
przed wyborami na jednej  konfe-
rencji. Problem polegał na tym, że 
każdy u siebie  w województwie 
występował wówczas pod innym 
szyldem. Różne komitety, różnie 
się nazywające, ale z tą samą ideą.

- I doszliście w końcu do wspól-
nego  wniosku, że warto mieś 
wspólny brand?

- Tak. Partie polityczne dążą do 
tego, żeby wejść głębiej w samorząd. 
Ich wojna jest przenoszona  na teren 
samorządu. Doszliśmy do wnio-
sku, że jeśli mamy nie zginąć w tej 
wojnie polsko-polskiej musimy się 
zjednoczyć i pójść do wyborów pod 
jednym brandem. Mieliśmy i mamy 
nadal podobne poglądy, podobną 
ideę samorządową, podobną  ideę 
decentralizacji. Z tym, że teraz 
w całej Polsce powinien powstać  
jeden wspólny komitet samorządo-
wy, właśnie bezpartyjny. Pod tym 
brandem, powinniśmy wszyscy 
pójść do wyborów, oczywiście na 
zasadzie pełnej autonomii,  na zasa-
dzie federacji, co przede wszystkim 
odróżnia nas od partii politycznych. 

- To trochę wynika z wyborczej 
metody D’Hondta, która fawory-
zuje duże ugrupowania. W Polsce 
trzeba być dużym, wielkim i sil-
nym. 

- To też jest pragmatyka. Trzeba 
właśnie być dużym, wielkim i sil-
nym, żeby w ogóle gdziekolwiek 
zaistnieć. Wiele komitetów lokal-

nych z 5-7 procentami zdobywa zero 
mandatów.

- Ale przy zjednoczeniu otrzy-
mują premię.

- Przy zjednoczeniu otrzymują 
premię. Na Dolnym Śląsku prze-
śledziliśmy to w ostatnich dwóch 
elekcjach, gdzie odpowiednio zdo-
bywaliśmy kilkanaście  procent gło-
sów, a w 2010  roku nawet ponad 20 
proc. głosów. Okazało się, że gdy 
samorządowcy, czyli prezydenci, 
burmistrzowie, radni zjednoczyli 
się, to osiągnęliśmy drugi wynik na 
Dolnym Śląsku. Przegraliśmy tylko 
z Platformą Obywatelską, a pokona-
liśmy  Prawo i Sprawiedliwość. Więc 
to jest możliwe, to jest realne. Tylko 
trzeba po prostu czasem zobaczyć 
kto jest wokół i rozmawiać ze sobą.  

- Dzisiaj Warszawa przystąpiła 
do ogólnopolskiej struktury Bez-
partyjnych Samorządowców. Jak 
pan postrzega to wydarzenie? 

- Dzisiaj  po raz pierwszy od dwu-
dziestu paru lat kilkadziesiąt osób 
z  kilkudziesięciu organizacji pod-
pisało wspólne porozumienie dla 
Warszawy i  deklarację, że chcą iść 
do wyborów pod jednym szyldem. 
To jest pierwszy krok. Zakładam, że 
tych organizacji pewnie jest jeszcze 
drugie tyle. No ale to jest pewien 
sygnał. Wbijamy dzisiaj sztandar 
w Warszawie, sztandar samorząd-
ności i bezpartyjności. Pytam kto 
z nami idzie? Dzisiaj nie ma innej 
alternatywy. Jest polityka partyjna 
lub polityka bezpartyjna. Został 
zrobiony pierwszy krok. Co będzie 
dalej to już zależy od samych działa-
czy w Warszawie. Nie od nas gdzieś 
tam na zachodzie Polski, tylko od 
samych warszawiaków.

- Co pan chce powiedzieć war-
szawiakom?

- Trzymam kciuki. Nie będzie 
samorządnej bezpartyjnej Polski 
bez samorządowców w Warszawie. 
Dlatego, że tutaj są zwrócone oczy 
i mediów i Polaków. Jeśli w Warsza-
wie  będzie pokazana ta jedność to 
będzie ona bardziej widoczna w ca-
łej Polsce. 

100 litrów na stulecie
Po udanej zeszłorocznej akcji, przeprowadzonej wspólne z Urzędem Dziel-
nicy Ursynów „40 litrów na 40-lecie Ursynowa”, klub HDK PCK „Krewki 
Ursynów” rozpoczął kolejny cykl zbiórek krwi.

- W tym roku postawiliśmy sobie za cel zebranie 100 litrów krwi z okazji 
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Patrząc na zeszło-
roczne zaangażowanie mieszkańców jesteśmy przekonani, że krwiodawcy 
podzielą się z potrzebującymi dużo większą ilością tego najcenniejszego 
leku - mówi Jacek Okraszewski prezes „Krewkiego Ursynowa”

Aby zachęcić mieszkańców Ursynowa i okolicznych dzielnic do oddawania 
krwi Zarząd „Krewkiego Ursynowa” przygotował rozkład jazdy krwiobusu 
na 2018 rok. Przypomina on mieszkańcom o terminach zbiórek, które z re-
guły odbywać się będą w każdą ostatnią sobotę miesiąca. - Rozkład jazdy 
przeznaczony jest zarówno dla obecnych jak i potencjalnych krwiodawców. 
Gorąco zachęcamy mieszkańców do umieszczenia go w widocznym miej-
scu w mieszkaniu (np. na lodówce) oraz do wprowadzenia dat zbiórek do 
kalendarzy w telefonach komórkowych - dodaje Tomasz Mazur, wiceprezes 
„Krewkiego Ursynowa”. 

Rozkład można pobrać ze strony www.krewkiursynow.pl.
Krwiodawcy to wspaniali, wrażliwi ludzie o wielkich sercach, dlatego 

warto dołączyć do tego zacnego grona i wspólnie nieść pomoc potrzebującym.
Kolejną zbiórkę „Krewki Ursynów” w bieżącym miesiącu zaplanował 

na 24 lutego. Punktualnie o godzinie 10.00 na przystanku pod Urzędem 
Dzielnicy Ursynów pojawi się krwiobus linii K18 i o godzinie 15.00 odjedzie. 

Więcej: www.facebook.com/krewkiursynow/
Maciej Mackiewicz, członek zarządu Klubu HDK PCK „Krewki 
Ursynów”

STANISŁAW FALIŃSKI

WALDEMAR SIEMIŃSKI

JANUSZ POŁEĆ

MAREK BUDZYŃSKI

BOGDAN ŻMIJEWSKI


