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BĘDZIE KŁADKA
Mieszkańcy ulic Piaskowej i Kłopot uzyskają dogodne przejście do stacji PKP 
Powązkowska oraz połączenie z ulicą Przasnyską na Żoliborzu. PiS chwali 
się tym, że to efekt działań klubu ich radnych na Woli. Radni rozpoczęli 
samodzielne rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury i PKP PLK. PKP 
Polskie Linie Kolejowe podjęły zobowiązanie wybudowania pełnowy-
miarowej kładki między Żoliborzem a Wolą. Padł warunek: Zarząd Dziel-
nicy Wola musi na swym terenie przygotować niezbędną infrastrukturę 
w postaci chodnika dla pieszych, o czym spółka niezwłocznie powiadomiła 
Burmistrza Dzielnicy. Jak sprawdziliśmy Burmistrz od początku kadencji 
uzyskiwał negatywne odpowiedzi od kolejarzy. Teraz PKP PLK zmieniły 
stanowisko, a Burmistrz zadeklarował budowę dojścia do przyszłej kładki.

KIM BYŁ HOLOUBEK?
20 lutego, podczas sesji Rady Dzielnicy Mokotów radny Marcin Gugulski 
(PiS) stwierdził m.in.: „Gustaw Holoubek wielkim aktorem był. Ale był też 
idiotą politycznym, Jak większość środowiska artystycznego”. Widząc kon-
sternację zebranych powiedział: „Jeśli kogoś obraziłem, to cofam te słowa”.

NA DWORZE CHANA 
Dyrekcja Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego i Oddział Polski The Ex-
plorers Club zapraszają na wernisaż wystawy „Ćwierć wieku przed Marco 
Polo: Benedykt Polak i Giovanni da Pian del Carpine na dworze chana 
Mongołów, 1245–1247”, który odbędzie się 26 lutego 2018 r. o godz. 
14.00 w Starym BUW-ie (Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przed-
mieście 26/28).W trakcie inauguracji zostanie ogłoszona lista laureatów 
tegorocznej edycji Nagrody im. Benedykta Polaka.

POEZJE W STODOLE
24 lutego o godz. 18.00 w Stodole przy ul. Batorego 10 odbędzie się wie-
czór muzyki i poezji Pawła Bartłomieja Greca „Jestem początkiem, ale 
nie mam końca” z udziałem zespołu The Warsaw Dixielanders i MelluSya 
oraz aktorów Justyny Kowalskiej i Jakuba Gawlika.

JAZZ DLA DZIECI
24 lutego Fundacja Jazz Jamboree rozpoczyna cykl 4 spektakli dla dzieci 
w Kinie Muranów „Poranki Jazzowe 2017”. Poranki te to forma multime-
dialnych spektakli muzycznych w soboty o godz. 11.00 w Kinie Muranów 
skierowanych do dzieci w wieku 2-7 lat wraz rodzicami. Program spektaklu: 
Zespół jazzowy wykonuje uprzednio przygotowaną ilustrację do kilku 
filmów animowanych dla dzieci; Po koncercie - spotkania z artystami-
-muzykami i prezentacja instrumentów muzycznych; Zajęcia plastyczne 
prowadzone przez instruktorów z użyciem: planszy, kredek, mazaków, 
farb, elementów drewnianych. 

VAT-7 ELEKTRONICZNIE
Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 
lub VAT-7K, w tym mikroprzedsiębiorcy, są zobowiązani do prowadzenia 
elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i posiadają 
obowiązek przesyłania jej jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT 
(JPK_VAT). Obowiązek złożenia pliku JPK_VAT za styczeń upływa 26 lutego 
2018 r. Plik można wysłać do urzędu  skarbowego za pośrednictwem bez-
płatnych aplikacji udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. 

POMNIKI NA PL. PIŁSUDSKIEGO
Pomnik Lecha Kaczyńskiego stanie w listopadzie 2018 r. 10 kwietnia ma 
być wmurowany kamień węgielny pod ten pomnik przed budynkiem 
Garnizonu Warszawskiego na pl. Piłsudskiego – zapowiedział gość Radia 
ZET, przedstawiciel komitetu budowy pomników Jacek Sasin. Wymiar całej 
konstrukcji to między 6 a 7 metrów. Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej 
zostanie odsłonięty 10 kwietnia.

Służewiec Południowy w sporze
W sobotę, 10. lutego na ulicach 
Służewca Południowego można 
było zaobserwować rzecz nie-
zwykłą. Przez ul. Gotarda, Gin-
trowskiego, Cybernetyki, Orzycką, 
Tuchlińską, Śniardwy przemasze-
rował tłum mieszkańców z oko-
licznych osiedli. 

Pieszy protest zorganizowany 
przez Radę Osiedla Służewiec Po-
łudniowy był apelem o podjęcie 
dialogu z mieszkańcami (w spra-
wie) o planowanych działaniach 
w zakresie zlikwidowania bazarku 
na Gotarda, budowy wielopozio-
mowego parkingu  i wyznaczenia 
nowych ulic w środku osiedla 
oraz budowy przejścia dla pie-
szych w pobliżu Domu Kultury 
Kadr, w dogodnej lokalizacji dla 
mieszkańców. 

Niestety, jak się okazuje, każdy 
z powyższych tematów jest ana-

lizowany i procedowany za za-
mkniętymi drzwiami  Spółdziel-
ni „Służewiec” oraz władz miasta 
i dzielnicy, bez konsultacji z miesz-
kańcami  pobliskiego osiedla, co 
całkowicie przeczy założeniom 
współczesnej demokracji. Nikt bo-
wiem nie twierdzi, że rozwiązanie 
jest tylko jedno, ale w dyskusji po-
winny móc brać udział wszystkie 
zainteresowane strony. 

Bazarek na Gotarda 
Spółdzielnia „Służewiec” planuje  
w miejscu bazarku na Gotarda 
wybudować 6-12 piętrowy aparta-
mentowiec, co jest zgodne z miej-
scowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego, jednakże  stoi 
w sprzeczności z zapisami umowy 
o użytkowanie wieczyste tego te-
renu. Zgodnie z polskim prawem 
oba te dokumenty są wiążące i od 

władz Miasta oraz Mokotowa za-
leży, którą opcję wybiorą – kieru-
jąc się interesem Spółdzielni i jej 
członków, bądź potrzebami i wolą 
mieszkańców osiedla. Jak się do-
wiadujemy, mieszkańcy od ponad 
dwu lat próbują przekonać władze 
miasta, aby zmieniły miejscowy 
plan oraz przychyliły się do ich 
punktu widzenia. 

Rada Osiedla Służewiec Połu-
dniowy proponuje, aby zgodnie 
ze strategią Miasta w miejscu 
bazarku powstało tzw. centrum 
lokalne, na terenie którego znaj-
dowałyby się wyremontowane 
pawilony handlowo-usługowe, 
ławeczki oraz zieleń, której jest 
coraz mniej nie tylko na Służewcu 
Południowym, ale  w całej War-
szawie. Rada osiedla i mieszkańcy 
stanowczo protestują  przeciwko 
zmianie lokalizacji targowiska, 

twierdząc, że jest ono obecnie do-
brze zlokalizowane, dzięki czemu 
mogą szybko i sprawnie załatwić 
sprawy życia codziennego. Należy 
wspomnieć, że w okolicy mieszka 
bardzo dużo starszych osób, dla 
których odległość stanowi najważ-
niejszy argument przemawiający 
za obecna lokalizacją.  

Parking na Orzyckiej  
i nowe ulice 

Od jakiegoś czasu w planach władz 
Miasta jest budowa parkingów 
podziemnych w celu uwolnienia 
przestrzeni publicznej z istnieją-
cych parkingów naziemnych i par-
kujących na nich samochodów 
oraz zyskania cennej przestrzeni 
publicznej dla pieszych. Tymcza-
sem na Mokotowie władze dziel-
nicy postanowiły dokonać rzeczy

dokończenie na stronie 5

Biblioteka Publiczna m.st. 
Warszawy - Biblioteka 
Główna Województwa 
Mazowieckiego zaprasza na 
promocję książki Andrzeja 
Rogińskiego „Historia 
Ursynowa. Okiem dzien-
nikarza” z udziałem autora 
i Roberta Kempy, burmistrza 
Dzielnicy Ursynów. 

Spotkanie odbędzie się 
23 lutego 2018 r. (piątek) 
o godz. 17.30 w sali konfe-
rencyjnej Biblioteki przy  
ul. Koszykowej 26/28.

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
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a Andrzej Rogiński

Andrzej Rogiński
Urodzony w Krakowie, 1946 r. Mieszka na Ursynowie  
od czerwca 1979 r.Dziennikarz. Pracował m.in. w redakcjach 
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wydawcą i redaktorem naczelnym „Południa”.

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

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” 
powołała Mokotowską Akademię 
Samorządową i ogłosiła przyję-
cia. Wpłynęły już pierwsze zgło-
szenia. 

Propozycję kierujemy do przy-
szłych radnych Mokotowa  i jego 
osiedli oraz innych osób zaintere-
sowanych powodzeniem wspólno-
ty samorządowej. Do skorzystania 
z naszej propozycji zachęcamy 
w szczególności osoby aktywne 

w organizacjach pozarządowych 
oraz  osoby wybrane do rad osied-
li, a ponadto osoby, które chciałyby 
utworzyć na swoim osiedlu samo-
rządową jednostkę pomocniczą 
II stopnia. Redakcja wyraża prze-
konanie, że na Mokotowie nie bra-
kuje ludzi z pasją, którzy potrafią 
nie tyle słuchać, co słyszeć, czego 
oczekują bliżsi i dalsi sąsiedzi od 
władz publicznych. Przynależność 
do partii politycznej 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 
terminy i miejsca zajęć podamy 
podczas zebrania informacyjnego.  

Teraz przyjmujemy zgłoszenia 
pod adresem e-mail: południe_
glos@poczta.onet.pl

Andrzej Rogiński,  
redaktor naczelny

Rada Warszawy wezwana do 
usunięcia naruszenia prawa

Bezpartyjni Samorządowcy in-
formują, że Bogdan Żmijewski 
i Andrzej Rogiński wystąpili do 
Rady m. st. Warszawy z wezwa-
niem o usunięcie naruszenia pra-
wa w ustaleniach statutu m. st. 
Warszawy, celem jego poprawie-
nia i doprowadzenia do zgodności 
z prawem. 

Główne zarzuty dotyczą nie-
zgodności z prawem zasad go-
spodarki mieniem, nieprzekaza-
nia dzielnicom zadań określonych 
w ustawie o ustroju m. st. Warsza-
wy oraz braku transparentności 
działań Rady Miasta, a wręcz ich 
bezprawności przez nierealizowa-
nie norm ustawowych demokra-
tycznego państwa prawa.

Ponadto skarga wykazuje, że 
część zadań powierzonych statu-
tem miasta dzielnicy wykracza 

poza upoważnienia ustawowe 
rady miasta, czyli jest bezprawna. 
W konsekwencji między inny-
mi z tego powodu bezprawne są 
uchwały Rady m. st. Warszawy 
w sprawie nadania dzielnicom 
statutów oraz przekazania kom-
petencji.

Wezwanie o usunięcie prawa 
tymi uchwałami jest przygoto-
wywane przez ekspertów i praw-
ników i wkrótce będzie złożone.

Jeśli rada miasta nie poprawi 
powyższych uchwał w ciągu mie-
siąca, to zostanie złożona skarga 
do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego, celem uchylenia 
bezprawnych ustaleń zawartych 
w tych uchwałach.

Ponadto zostaną złożone wnio-
ski do Wojewody, 

dokończenie na stronie 2
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Rozgrywki mundurowych
WŁADYSŁAW ADAMSKI

Dziewiąty rok z rzędu rozgrywa-
ny jest Międzynarodowy Turniej 
Służb Mundurowych w Piłce Noż-
nej Halowej im. podkom. Andrzeja 
Struja.  Na turniej przyjeżdżają do 
Warszawy drużyny z całej Europy. 
Rywalizacja o Puchar Komendanta 
Głównego Policji z każdym rokiem 
jest coraz bardziej ekscytująca. 
Wszystko za sprawą coraz większej 
liczby zespołów zgłaszających się 
do rozgrywek, a także rosnącego 
prestiżu turnieju. 

- W tym roku do zawodów przy-
stąpiło 61 drużyn męskich, w tym 
10 zespołów z zagranicy – mówi 
Koordynator Komendanta Głów-
nego Policji ds. organizacji imprez 
sportowo-rekreacyjnych Andrzej 
Kuczyński. – Nie można również 
pominąć faktu, że w tegorocznym 
turnieju uczestniczyło 6 drużyn 
kobiecych.

Liczba uczestników wymagała 
od organizatorów podjęcia ade-
kwatnych rozwiązań.  Zdecydo-
wano więc o rozegraniu zawodów 
aż w pięciu obiektach sportowych. 
W rezultacie areną rozgrywek sta-
ły się: Hala DOSiR Praga Północ, 
Hala CRS Bielany, Hala  Sportowo-
-Widowiskowa OSiR w Dzielnicy 
Bemowo, Hala CSP w Legionowie 
oraz Hala Sportowa Zespołu Szkół 
nr 51 przy ulicy Staffa 3/5. 

Turniej odbywał się pod patro-
natem Prezesa Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego oraz Prezesa Polskie-
go Związku Piłki Nożnej w dniach 
7–9 lutego 2018 r.  

Zawody te są nie tylko populary-
zacją sportowej rywalizacji. Stano-
wią również wyraz pamięci funk-
cjonariuszy i żołnierzy o tragicznie 
zmarłym koledze. Funkcjonariusz 
przebywając na urlopie podjął in-
terwencję w wyniku której otrzymał 
kilka ciosów nożem. Zmarł kilka 
godzin później. Głównym celem 
turnieju jest więc upamiętnienie 
jego bohaterstwa. - Poprzez Turniej 
oddajemy hołd zmarłemu koledze – 

dodaje Andrzej Kuczyński. -  Przy 
okazji zbieramy środki, które w ca-
łości przekazywane są na rzecz Fun-
dacji Pomocy Wdowom i Sierotom 
po Poległych Policjantach.

Rozegrano 258 meczów. Końco-
we rozstrzygnięcia zapadły 9 lute-
go w Hali Centrum Rekreacyjno-
-Sportowego Bielany. Tam bowiem, 
przy pełnej widowni, rozgrywano 
wszystkie mecze poczynając od 1/4 
finału. Rywalizacja drużyn męskich 
zakończyła się emocjonującym fina-
łem w którym zwyciężyła reprezen-
tacja Państwowej Straży Pożarnej. 
Pokonała ona 6 Batalion Wojsk Po-
wietrzno-Desantowych 1:0. Trzecie 
miejsce zajęła reprezentacja Rosji, 
a czwarte zespół Ukrainy. Wśród 
kobiet pierwsze miejsce zdobyła re-
prezentacja Polskiej Policji. Drugie 
miejsce przypadło piłkarkom Łódz-
kiego Garnizonu Policji w Łodzi, 
a trzecie zawodniczkom z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 

Po wystąpieniu Jana Lacha, za-
stępcy Komendanta Głównego Po-
licji oraz Tomasza Menciny,  bur-
mistrza dzielnicy Bielany, w trakcie 
uroczystej gali,  wręczono nagrody. 
Otrzymali je najlepsi zawodnicy 
oraz czołowe zespoły. Wśród wrę-
czających medale i wyróżnienia byli 
m.in. zastępcy burmistrza dzielnicy 
Bielany Grzegorz Pietruczuk i Wło-
dzimierz Piątkowski oraz Anna 
Szymczak–Gałkowska, dyrektor 
CRS Bielany. Bemowo reprezento-
wał Grzegorz Kuca, zastępca bur-
mistrza.  

- Turniej okazał się bardzo udaną 
imprezą – podsumował Grzegorz 
Pietruczuk, zastępca burmistrza 
dzielnicy Bielany. – Mecze były peł-
ne emocji, chociaż toczone w przy-
jacielskiej atmosferze i w granicach 
Fair Play. Nie można również  po-
mijać przesłania towarzyszącego 
zawodom i przypominającego jak 
dużo zawdzięczamy ofiarnej służ-
bie policjantów i funkcjonariuszy 
innych służb mundurowych.

Rada odmraża sobie uszy
BOGDAN ŻMIJEWSKI

Rada Warszawy podjęła uchwałę 
o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nad-
zorczego Wojewody Mazowieckiego 
w sprawie uchylenia w znacznej czę-
ści miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Śródmieścia 
Południowego w rejonie ul. Poznań-
skiej.

Rada uznała zarzuty Wojewody 
za chybione. 

Przypomnę, że Wojewoda uchylił 
plan z trzech zasadniczych powo-
dów.  Pierwszy to wprowadzenie 
do planu przez Prezydenta i Radę 
Warszawy szeregu zmian co do tre-
ści i rysunku planu, w szczególności 
w zakresie wskaźników zagospoda-
rowania. To zaś powinno skutkować, 
według Wojewody, ponownym wy-
łożeniem planu z uwagi na narusze-
nie interesu prawnego interesariuszy 
planu, tj. właścicieli nieruchomości 
objętych zmianami i sąsiadów.

Rada miasta uznała, że zmiany 
było drobne i nieistotne, zatem wy-
łożenie nie było potrzebne. Wojewo-
da uznał inaczej i sporządził szcze-
gółowy wykaz tych zmian, w tym 
wykazał, że niektóre tereny w ogóle 
nie miały wskaźników zagospoda-
rowania w momencie gdy plan był 
wyłożony do wiadomości publicz-

nej i uzupełniono je po wyłożeniu, 
w tym na skutek uwag zgłoszonych 
do planu, w szczególności złożonych 
przez piszącego ten artykuł.

Przy okazji informuję, że złoży-
łem ok. 120 uwag prawnych, z któ-
rych ponad 100 przyjęto. Moja praca 
doprowadziła do tego, że Wojewoda 
nie uchylił planu z powodu jego nie-
zgodności z prawem, tylko z powo-
dów formalnych.

Wojewoda wykrył również, że 
w tekście planu wprowadzono zmia-
ny ustaleń, szczególnie wskaźników 
zagospodarowania, których nikt 
nie zgłaszał do planu w trakcie wy-
łożenia ani po wyłożeniu, więc nie 
były głosowane przez Radę. Sprawa 
dotyczy w szczególności nierucho-
mości przy ul. Św. Barbary. Zmiany 
te wprowadził Prezydent Warsza-
wy na wniosek jednego z członków 
Zarządu Dzielnicy Śródmieście. To 
rażące naruszenie prawa. To w isto-
cie przestępstwo przeciwko doku-
mentom. Ten sam członek Zarządu 
spowodował, że Prezydent Warsza-
wy wprowadził  jeszcze inne zmiany 
w planie w sposób bezprawny, ale 
inwestorzy zorientowali się, że to 
jest bezprawne i po ich protestach 
usunięto te ustalenia z tekstu planu. 

Dzięki temu Wojewoda nie uchylił 
planu na jednym z terenów. 

Być może temu członkowi Zarzą-
du Dzielnicy Śródmieście zależało, 
żeby plan uchylić, bo przecież miał 
świadomość skutków swoich dzia-
łań, gdyż jest architektem i uważa 
się za eksperta od planowania prze-
strzennego. Dziwi, że Rada Warsza-
wy tego nie zauważyła uchwalając 
plan. Nie przeczytała też orzeczenia 
Wojewody przed złożeniem skargi 
na to orzeczenie, bo gdyby prze-
czytała i zrozumiała swoje błędy, to 
skargi by nie składała.

Wojewoda w swoim orzecze-
niu nadzorczym podniósł również 
kwestię, że Miasto nie uzgodniło 
z Konserwatorem Zabytków zmian 
w planie wprowadzonych po jego 
wyłożeniu, bo dotyczyły one obiek-
tów i terenów zabytkowych. To za-
rzut tak oczywisty, że dyskutowanie 
z nim jest kompromituje Radę.

Orzeczenie nadzorcze Wojewo-
dy uchyliło też ustalenia planu co do 
zasad realizacji reklam i ogrodzeń 
oraz małej architektury poza tere-
nami publicznymi, bo taka kwestia 
wynika z usunięcia z ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym art. 15 ust. 2 pkt 9.

Rada uznała, że wszczęła plan, gdy 
przepis ten obowiązywał, więc mogła 
czynić te ustalenia, ale nie zauważyła 
przepisów przejściowych dotyczących 
nowelizacji tego przepisu, które ustali-
ły, że przepisu uchylonego nie stosuje 
się do planów wszczętych przed jego 
nowelą. Ponadto Rada w skardze nie 
zauważyła, że uchylenie nie dotyczy 
sytuowania reklam i małej architek-
tury na terenach publicznych i posta-
nowiła skarżyć coś, co nie nastąpiło.

Zastanawiam się, czy prawnicy 
miejscy, którzy piszą skargi są na 
etacie, czy na zleceniu i w ten sposób 
szukają roboty, która do niczego nie 
prowadzi. Plan trzeba bowiem popra-
wić i ponownie uchwalić.

Złożenie skargi do WSA, a potem 
do NSA opóźni uchwalenie planu 
Poznańskiej o kilka lat, tj. do czasu 
zakończenia procesu sądowego. Może 
o to chodzi, by nie było planu i by móc 
wydawać dziwne wuzetki (decyzje 
o warunkach zabudowy), jak go nie 
ma. A może po prostu Rada posta-
nowiła – jak małe dziecko – odmrozić 
sobie uszy? Chce mieć jak najwięcej 
uchwalonych planów i wiedząc o nie-
chybnej swojej przegranej w sądzie 
administracyjnym wydłuża proces 
uchwalenia planu.

Połajanki zamiast ważenia racji
TOMASZ GROCHULSKI

Sesja Rady Dzielnicy  14 lutego do-
tyczyła przede wszystkim przenie-
sienia bazarku „Na dołku”. 

Bazarek znajduje się na terenie 
budowy Południowej Obwodnicy 
Warszawy i powinien być jak naj-
szybciej usunięty z placu budowy. 
O ile nikt nie kwestionuje przydat-
ności bazarku i jego dużej popular-
ności wśród mieszkańców, to pro-
ponowana jego nowa  lokalizacja na 
pętli autobusowej Natolin Płn. budzi 
olbrzymie protesty mieszkańców. 

Na sali zebrało się ok. stu osób, 
głównie reprezentujących miesz-
kańców z okolic proponowanej lo-
kalizacji oraz  środowisko kupców. 
W imieniu władz Warszawy infor-
macje na temat bazarku przedsta-
wił burmistrz Robert Kempa, który 
odczytał list Michała Olszewskie-
go, zastępcy Prezydenta Warszawy. 
Z listu wynika, że miasto bardzo się 
troszczy o sprawy zarówno miesz-
kańców jak i kupców, ale sprawa jest 
skomplikowana i jedynym rozwią-
zaniem jest przeniesienie kupców na 
pętlę.  Dyskusja, która rozpętała się 

po tym wystąpieniu, była niezwykle 
gorąca, chociaż nie można oprzeć się 
wrażeniu, że była to raczej kampa-
nia wyborcza niż próba znalezienia 
jakiegoś realnego rozwiązania. 

Wnioskodawcy sesji, stowarzy-
szenie Otwarty Ursynów, zarzucali 
władzom miasta działania niezgod-
ne z prawem, między innymi próbę 
wydzierżawienia pętli autobusowej 
kupcom, mimo iż prawnie jest to 
niemożliwe. Władze miasta rze-
czywiście, po zwróceniu uwagi 
na ten problem, najpierw wyga-
siły tzw. trwały zarząd tej nieru-
chomości  i dopiero po tej decyzji 
przekazały grunt innej jednostce 
miejskiej w celu jego wydzierża-
wienia pod działalność handlową. 
Szczególnie często wymienianym 
w wystąpieniach dyskutantów na-
zwiskiem było  „Karczewski” – rad-
ny i jednocześnie wieloletni prezes 
stowarzyszenia kupców. Zarzut ko-
rupcji politycznej związany z taką 
podwójną rolą radnego stawiali za-
równo mieszkańcy jak i radni opo-
zycji.  W wystąpieniach przeważały 
emocje do tego stopnia, że jeden 
z mieszkańców postulował „odwo-
łanie obwodnicy, bo bazarek jest 
potrzebny”. Z racjonalnych argu-
mentów „przeciw” należy wymie-
nić blokowanie ulic przez autobusy 
„wyrzucone” z pętli i niewątpliwie 
uciążliwość związaną z targowi-
skiem. Na zarzuty mieszkańców, 
że będą szczury i klienci targowiska 
na klatkach schodowych będą zała-
twiać swoje potrzeby fizjologiczne, 
oburzyli się kupcy, podając bardzo 
rzeczowe argumenty. W tej chwi-
li bazarek jest również w pobliżu 
domów mieszkalnych i zjawisk 
takich nie obserwuje się. Co wię-
cej, argumentowali, że sąsiedztwo 
pętli autobusowej, na której zbiera 

się wieczorami „śmietanka towa-
rzyska”, jest przyczyną kłopotów 
mieszkańców, a likwidacja pętli 
tylko polepszy ich sytuację. 

Wiele wystąpień radnych było 
nacechowanych elementami po-
litycznymi, co więcej, argumenty 
obu wojujących stron były wie-
lokrotnie powtarzane. Trudno 
wytrzymywali to mieszkańcy, 
komentując i przerywając dysku-
sję.   Niewątpliwie opozycja miała 
w jednym rację – przez tyle lat wia-
domo było, że obwodnica będzie 
budowana, a problem bazarku roz-
wiązywany jest w ostatniej chwili 
w atmosferze podejrzeń i skandalu. 
Za taką sytuację radna Katarzyna 
Polak, przewodnicząca klubu PIS, 
obarczyła personalnie burmistrza 
Roberta Kempę i prezesa stowarzy-
szenia kupców radnego Piotra Kar-
czewskiego. Podobne zdanie mieli 
w tej sprawie członkowie stowa-
rzyszenia Otwarty Ursynów i Piotr 
Guział, radny Warszawy. Ten ostat-
ni poinformował, iż dowiedział się 
od wiceprezydenta Witolda Pahla, 
że umowa z kupcami nie będzie 
podpisana do czasu, rozpatrzenia 

jej przez planowaną na koniec lute-
go komisję Rady Warszawy.

Zadziwiający w tej długotrwałej 
dyskusji był fakt, jak mało miejsca  
poświęcono najistotniejszej kwestii 
– próbie zważenia i  skonfronto-
wania racji mieszkańców korzy-
stających z targowiska i  grupy 
mieszkańców protestujących 
przeciwko targowisku. Margi-
nalnie wspomnieli  o tym m. in. 
burmistrz Kempa i radny Orzeł, 
ale chyba jako jedyna w dyskusji 
poruszyła tę kwestię Agnieszka 
Kurek, właścicielka pawilonu na 
bazarku,  mówiąc, że  jest oczywi-
ste, iż nikt nie chce bazarku pod 
oknem, ale przecież jest jeszcze in-
teres innych mieszkańców – „z ca-
łym szacunkiem dla mieszkańców 
ulicy Polaka, mieszkańcy Polaka to 
nie jest cały Ursynów”. Niezależnie 
od ewidentnych zaniedbań zwią-
zanych z przenoszeniem bazarku  
od powyższego problemu nie da się 
uciec. Tymczasem  po 4,5 godzi-
nach jałowej „dyskusji”, tuż przed 
północą uczestnicy zgromadzenia 
rozeszli się do domów.

dokończenie ze strony 1
Prokuratora i Rzecznika Praw 

Obywatelskich, by w trybie nadzo-
ru zaskarżyli te uchwały do sądu 
administracyjnego, celem dopro-
wadzenia ich do zgodności z pra-
wem, tj. by sąd uchylił bezprawne 
zapisy i by przeprowadzono kon-
trolę co do skutków prawno-finan-
sowych wynikających z obecnego 
stanu prawnego, który w szcze-
gólności powoduje, że są wyda-

wane decyzje administracyjne 
przez organy nieuprawnione, a to 
oznacza ich nieważność. To samo 
dotyczy nieuprawnionego dyspo-
nowania mieniem przez dzielnice 
oraz łamania prawa pracy przez 
wykonywanie go przez osoby nie-
uprawnione.

Skargę na statut miasta może-
cie Państwo przeczytać na stronie 
www.poludnie.com.pl   

Rada Warszawy wezwana do 
usunięcia naruszenia prawa
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- Ten kompleks szkolno-sporto-
wy będzie perełką dla dzieci. Obiek-
ty sportowe służyć będą nie tylko 
uczniom. Po południu udostępniać  
je będziemy mieszkańcom – mówi 
Wiesław Krzemień, zastępca bur-
mistrza Dzielnicy. – To, co ogląda-
my, będzie służyć latami i dlatego 
dbamy o jakość i funkcjonalność 
obiektu. 

Stan zaawansowania inwestycji 
świadczy o tym, że we wrześniu 
2018 r. uczniowie będą korzystać ze 
wszystkich obiektów. W zasadzie 
trzeba jeszcze zadbać o wyposaże-
nie i wybudować zewnętrzne boiska.

- Po sąsiedzku znajduje się kilku-
nastotysięczne osiedle Skorosze. Po-

wstało ono w czasach, gdy nie było 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia i nikt nie pytał, czy ma powstać 
szkoła. – informuje  Kazimierz 
Sternik, zastępca burmistrza Dziel-
nicy. – Hala, w której jesteśmy, jest 
wyposażona w wentylację. Można 
zmieniać jej funkcje, podzielić na 
trzy części. Znajduje się tutaj pełno-
wymiarowe boisko do koszykówki 
z opuszczanymi koszami, boiska do 
piłki siatkowej, piłki ręcznej i halo-
wej piłki nożnej. 

Inwestycję rozpoczęto w 2015 r. 
Planowane uruchomienie nowego 
kompleksu nastąpi we wrześniu 
2018 roku.

FOT. ANDRZEJ ROGIŃSKI

Już niedługo ukaże się kolejna publikacja przybliżająca historię Ursusa. Miłośnicy sportu 
będą mogli zapoznać się z dziejami tej dyscypliny. W książce Roberta Gawkowskiego 
i Jacka Wiśniewskiego „Sportowe dzieje Ursusa” będzie można przeczytać m.in.: 
o początkach powstania klubu RKS Ursus, jego lokalnym rywalu, późniejszych 
sukcesach piłkarzy w ówczesnej pierwszej lidze. 

Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy ogłasza konkurs. Wystarczy prawidłowo odpo-
wiedzieć na dwa pytania: 

1) w którym roku powstał na Woli RKS Ursus? 
2) Jak nazywał się jego przedwojenny lokalny rywal, znany m.in. z sekcji bokserskiej?

Odpowiedzi prosimy przesłać do dnia 9 marca 2018 r. na adres: 
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 nr 1 
pok. 334, 02-495 Warszawa z dopiskiem „KONKURS” lub drogą 
elektroniczną na adres ursus.konkursy@um.warszawa.pl. Wśród 
wszystkich prawidłowych odpowiedzi zostanie rozlosowanych 
10 egzemplarzy książki „Sportowe dzieje Ursusa”. 

Kompleks szkolno-sportowy zostanie oddany do użytku we wrześniu 2018 r.

Perełka Ursusa
ANDRZEJ ROGIŃSKI

Leży przede mną kilka kartek kon-
cepcji architektonicznej budynku 
zespołu szkolnego przy ul. Dzieci 
Warszawy w dzielnicy Ursus. Au-
torem koncepcji jest arch. Piotr 
Bujnowski. Jeśli opisałbym wizu-
alizacje, to czytelnik mógłby mnie 
posadzić o bajkopisarstwo. Lepiej 
przemówią twarde dane.

Zacznę jednak od usytuowania 
inwestycji. Otóż obiekty ją tworzące 
znajdują się na tyłach Zespołu Szkół 
nr 42 tworzonego przez liceum 
i gimnazjum przy ul. Dzieci War-
szawy i al. Czerwca 1989 r. Z jednej 
strony graniczą z kościołem rzym-

sko-katolickim pw. Świętej Rodziny. 
Do piętrowego budynku przy-

legają dwie hale sportowe. Wokół 
usytuowane są boiska: pełnowymia-
rowe do piłki nożnej otoczone bież-
nią, do koszykówki otoczone bieżnią  
treningową, małe boisko do gier. 
W sporym patio budynku znajduje 
się prostokątny, dobrze doświetlony 

plac zabaw w całości wykończony 
bezpieczną nawierzchnią. Na drugi, 
mniejszy plac zabaw uczniowie wy-
chodzić będą ze świetlicy na piętrze. 
O skali obiektu świadczą: zabudowa 
o powierzchni 6885,20 m kw., suma 
powierzchni całkowitej kondygnacji 

naziemnych 10 037,32 m kw. oraz 
kubatura 58 974,66 m sześć. Długość 
obu hal wynosi po 100 m, szerokość 
po 60 m, a wysokość 12 m. Do hal 
przylegają magazynki oraz szatnie 
i natryski usytuowane w bryle bu-
dynku.

Projektant zadbał, aby gmach, 
w którym znajdzie się szkoła pod-
stawowa dla 850 uczniów, został 
wyposażony zgodnie z surowymi 
wymaganiami architektonicznymi. 
Świadczą o tym szerokie korytarze, 
strefa wypoczynku i rekreacji, gdzie 
dominuje dwukondygnacyjny, prze-
stronny hol główny, dwie świetlice, 
szatnia z szafkami ubraniowymi, 
stołówka z zapleczem kuchennym, 
biblioteka z czytelnią. Zaprojek-
towano nawet zielone dachy prze-
znaczone do rekreacji. Ponadto 
budynek został wyposażony m.in. 
w odnawialne źródło energii – so-
lary, które będą przetwarzać ener-
gię słoneczną na energię cieplną 
do ogrzewania części wody na po-
trzeby szkoły. W placówce została 
zamontowana także instalacja do 
odzyskiwania tzw. wody szarej, 
która będzie wykorzystywana do 
spłukiwania toalet.

To, co zostało narysowane w pro-
jekcie, już jest gotowe. Przekonałem 

się o tym 9 lutego  podczas spotka-
nia prasowego z udziałem człon-
ków Zarządu Dzielnicy Ursus oraz 
przedstawicieli generalnego wyko-
nawcy Skanska S.A., który wygrał 
przetarg na budowę. 

- To nowoczesna szkoła, wybudo-
wana na miarę dwudziestego pierw-
szego wieku. – cieszy się Urszula 
Kierzkowska, burmistrz Dzielnicy 
Ursus. – Postawiliśmy generalnemu 
wykonawcy wysokie wymagania. 
Przede wszystkim zapewnia on 
dziesięcioletnią gwarancję obiektu. 
To wymusza na nim dbałość o wy-
soką jakość wykonania. Trafiliśmy 
na dobrego wykonawcę, z którego 
kadrą dobrze się współpracuje. 

Inwestycja kosztuje 34 mln zł. 
Obserwuję samorząd Warsza-
wy od początku jego istnienia 
i wiem, jak trudno jest pozyskać 
taka kwotę, gdy osiemnastu bur-
mistrzów konkuruje ze sobą. Ale 
współpraca z radnymi Warszawy 
i Dzielnicy Ursus przyniosła ocze-
kiwany efekt. Oczywiście najważ-
niejsze były argumenty. Pierwszy 
wynika z dynamicznego wzrostu 
liczby młodych małżeństw, dru-
gi z umiejętności zapanowania 
nad tak znaczna inwestycją przez 
Zarząd Dzielnicy i pracowników 
podległego Urzędu. 
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Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 
im. Batalionu AK „Parasol” 

ul. Hawajska 14 A (Ursynów)

2. MIEJSCE WŚRÓD NIEPUBLICZNYCH
Egzaminy  wstępne

do klas 
I Liceum i VII SP
6 i 7 kwietnia

www.slo4.edu.pl
tel. 

ZAPRASZAMY DO VII KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Spotkania informacyjne 26 lutego lub 26 marca godz. 18.00

22/ 641 26 34,
22/ 644 62 60

Moja historia z Ursynowa 

Bocian ursynowski
Mieszkam na Ursynowie od 36 lat 
i byłam świadkiem, jak dzielnica 
ta się rozwija. Pierwsze lata po 
tym, jak dostaliśmy mieszkanie 
w  Natolinie były trudne. Prze-
prowadziliśmy się ze Śródmieścia 
i uderzyła nas słaba komunikacja 
z innymi częściami miasta, brak 
sklepów oraz wszechobecne bło-
to. Mieszkańcy nowych osiedli na 
Ursynowie wysiadali w centrum 
z ubłoconymi butami. Te lata 
jednak szybko minęły. Ursynów 
zmienił się w cudowną dzielnicę, 
w której mieszkają sympatyczni, 
energiczni ludzie.

Po 25 latach mieszkania na Wy-
sokim Ursynowie przeniosłam się 
na Zielony Ursynów i znów musia-
łam zmierzyć się z częścią wcześ-
niejszych problemów. Kupiliśmy 
dom na końcu Ursynowa, blisko 
Mysiadła. Okolica jest tu bardzo 
ładna, mamy w pobliżu jeziorka, 
pola, szklarnie i luźną zabudo-
wę. Kilku moich sąsiadów dalej 
utrzymuje się z produkcji rolnej. 
Opowiem tu o zabawnym zda-
rzeniu, które pokazuje specyfikę 
okolicy.

Wiosną spacerowałam z labra-
dorem po ulicy Żmijewskiej. Jest to 
ulica tylko z nazwy, gdyż ciągnie 
się między polami. Psy uwielbiają 

tamtędy spacerować, ponieważ 
wśród nieużytków można spotkać 
ślady dzikich zwierząt i rozkopaną 
ziemię. Tym razem jednak sytua-
cja była wyjątkowa. W odległości 
ok. dwóch metrów zobaczyłyśmy 
wielkiego bociana, który stał na 
środku pola i nie ruszał się. Pies 
przyjął przyczajoną pozycję 
i przymierzał się do postraszenia 
ptaka, ale obeszło się bez mojej 
interwencji. Zmierzył wzrokiem 
wielki dziób i potężne rozmiary 
ptaka i zrezygnował. 

Bocian nic sobie z naszej obec-
ności nie robił, stał i nie zamierzał 
odejść. Pomyślałam, że jest chory, 

nie wiedziałam co zrobić. Po polu 
jeździł traktorem rolnik. Zagada-
łam go o bociana, a on odpowie-
dział, że to jego ptak i ma w jego 
gospodarstwie gniazdo. Kiedy rol-
nik wyjeżdża na pole bocian frunie 
wraz z nim, aby wyjadać pędraki, 
które pokazują się po orce.

Uważam, że to wspaniała histo-
ria ukazująca różnorodność Ursy-
nowa, które z jednej strony tętni 
życiem miasta, a na obrzeżach 
ludzie żyją spokojnie w zgodzie 
z naturą.

Elżbieta Piotrowska 
Inicjatywa Mieszkańców 

Ursynowa

dokończenie ze strony 1
całkowicie odwrotnej i w ramach 
ww. planu budowy parkingów pod-
ziemnych zbudować wielopiętrowy 
parking naziemny na ok. 400 miejsc 
przy ul. Orzyckiej (w miejscu, gdzie 
obecnie znajduje się już parking 
społeczny na ok 250 miejsc). Zgod-
nie ze wstępnym założeniem ma 
się on ciągnąć od ul. Gotarda aż do 
ul. Śniardwy (220 m długości), mieć 
20 m wysokości i znajdować się bar-
dzo blisko okien bloków. Według 
otrzymanych informacji, nowy par-
king przewidywałby tyle samo lub 
mniej miejsc dla mieszkańców (sic!), 
zaś reszta byłaby przeznaczona dla 
pracowników przyjeżdżających do  
Służewca Biurowego tzw. Mordo-
ru. Dodatkowo z  planami budowy 
olbrzymiego parkingu naziemnego 
przy ul. Orzyckiej wiążą się plany 
wybudowania dwóch ulic (do 15 m 
szerokości) między blokami przy 
ulicach Tuchlińskiej, Wiartel, Nie-
gocińskiej, Śniardwy i Orzyckiej. 
Nie wynika to bynajmniej z potrzeb 
mieszkańców, ale jest bezpośrednim 
efektem planowanego parkingu przy 
wąskiej ul. Orzyckiej, która (w pla-
nach) już ma być zakorkowana! 

Mieszkańcy zdecydowanie pro-
testują przeciwko budowie nowych 
ulic między blokami tuż obok 
przedszkola oraz terenów zielni. Za-
znaczają, że nowe ulice nie są im po-
trzebne, a ich budowa pociągnęłaby 
za sobą serię niechcianych zdarzeń: 
tj. zburzenie biblioteki dla młodzie-
ży oraz likwidację zielonego deptaka 
a także spowodowałyby zmniej-
szenie bezpieczeństwa i komfortu 
mieszkania. Rada Osiedla Służewiec 
Południowy kategorycznie odradza 
budowę parkingu i nowych ulic. 
Swoją opinię opiera m.in. na tzw. 
Studium Obsługi Komunikacyjnej 
Służewca, zleconym przez władze 
miasta (za ok. 250 tys. zł). Z doku-
mentu tego wyraźnie wynika, że 
we wskazanej lokalizacji nie ma 
deficytu miejsc parkingowych. Brak 
miejsc parkingowych jest natomiast 
gdzie indziej.  Rada Osiedla zgłosiła 
władzom dzielnicy lokalizacje, gdzie 
można by stworzyć miejsca przezna-
czone faktycznie dla mieszkańców. 
Mapki z takimi propozycjami zo-
stały przesłane do Urzędu Dzielnicy 
Mokotów. Jedną z  propozycji była 
budowa podziemnego parkingu pod 
właśnie remontowanym boiskiem 
przy ul. Szaramowicza. (d. Grusz-
czyńskiego). 

Przejścia dla pieszych
Ostatnim z  punktów protestu 

było nagłośnienie potrzeby zbudo-
wania przejść naziemnych w okoli-
cach nowej siedziby Domu Kultury 
Kadr. Po wielu pismach i prośbach 
mieszkańcy otrzymali informację, że 
o ewentualnym powstaniu przejścia 
dla pieszych przez ul. Gintrowskie-
go (d. Rzymowskiego) zadecydują 
urzędnicy, ale dopiero po zakończe-
niu remontu ul. Marynarskiej (a na 
to nie zanosi się szybko). O przejściu 
przez ul. Orzycką w ogóle do tej pory 
nie było mowy ze strony urzędu. 
Wszelkie wnioski i uwagi są pomi-
jane milczeniem. 

Rada Osiedla wskazuje, że miesz-
kańcy od dawna domagają się przy-
wrócenia przejścia naziemnego 
przez ul. Gintrowskiego przy nowo 
powstałym Domu Kultury Kadr. Te-
raz osiedle rozdzielone jest wysoką, 

Służewiec Południowy w sporze
niedostępną dla wielu osób kładką, 
z wiecznie psującymi się windami. 
Mieszkańcy, zwłaszcza starsi oraz 
z małymi dziećmi, boją się do nich 
wsiadać. Aby przedostać się na drugą 
stronę ulicy często jeżdżą autobusem 
do najbliższego przejścia naziemne-
go. Podobne utrudnienia dotyczą 
wąskiej  ul. Orzyckiej – żeby dojść 
do nowego Domu Kultury trzeba 
przejść przez dwa przejścia, w tym 
jedno ze światłami lub przeciskać się 
między zaparkowanymi samochoda-
mi. Potrzebne jest nowe, bezpieczne 
przejście od strony ulicy Tuchlińskiej 
(bezpośrednio do DK Kadr).

Jak ugasić pożar? 
Służewiec Południowy i jego 

mieszkańcy od wielu lat godzili się 
na podejmowanie decyzji w ich imie-
niu za zamkniętymi drzwiami, bez 
prawa do dyskusji. Mamy wrażenie, 
że było to reliktem starego świata, 
który zaczyna odchodzić do lamu-
sa, a niektóre strony nie chcą lub nie 
umieją przyjąć tego do wiadomości. 
Postępujące zmiany jakie mają miej-
sce w debacie publicznej, aktywizacja 
ruchów miejskich oraz powstawanie 
społeczeństwa obywatelskiego, zain-
teresowanego nie tylko wielkoforma-
tową polityką, ale również polityką 
lokalną, spowodowały, że również 
mieszkańcy Służewca postanowili 
o sobie przypomnieć. 

Spór między władzami Spółdziel-
ni, Dzielnicy i Miasta oraz mieszkań-
cami jest bezpośrednim wynikiem 
złego podejścia, braku dialogu pub-
licznego i zwyczaju podejmowania 
decyzji zgodnie z wypracowanym 
konsensusem. Jak widać w przedsta-
wionej sytuacji mieszkańcy osiedla są 
raczej reprezentowani przez swoją 
radę niż przez legalnie wybranego 
reprezentanta – radnego. A ich ar-
gumenty nie są pozbawiona sensu, 
co więcej, są niemal tzw. dealbrea-
kerami. Dlatego na sobotni protest, 
w geście solidarności, przyszły takie 
organizacje jak: Inicjatywa Miesz-
kańców Mokotowa i Inicjatywa 
Mieszkańców Warszawy, Miasto Jest 
Nasze oraz Piesza Masa Krytyczna. 
Dodatkowo protest wzbudził zainte-
resowanie lokalnych, wpływowych 
mediów tj. TVN Warszawa oraz TVP 
3 Warszawa. Miejmy zatem nadzieję, 
że pomoże to uzyskać kompromis 
i satysfakcję przez wszystkie zainte-
resowane strony. 

Małgorzata Jastrzębska, 
mieszkanka Służewca  

Południowego
 

Zygmunt Hryniewicz,  
Inicjatywa Mieszkańców 

Mokotowa

Słownik wyrazów obcych: 
Dealbreker - czynnik potencjal-
nie uniemożliwiający zawarcie 
umowy.

Od redaktora:
Mieszkańcy Warszawy mają 

prawo do wyrażania swoich opinii 
publicznie, m.in. poprzez prze-
marsz ulicami, udział w debacie 
organizowanej przez samorządową 
radę osiedla, wypowiedzi na sesji 
rady dzielnicy. Mogą również wy-
powiadać się w prasie. „Południe” 
jako gazeta obywatelska umożliwia 
to. Lepsza jest taka aktywność niż 
marazm obywatelski.

Potrzebne jest zważenie interesu 
miasta – jako wspólnoty wszystkich 
warszawiaków – oraz interesu lokalnej 
społeczności osiedla Służewiec Połu-
dniowy i właściciela nieruchomości. 
Właścicielem jest ogół członków SM 
„Służewiec”, którzy jednocześnie 
należą do wspólnoty osiedlowej i do 
wspólnoty miejskiej. Takim dobrym 
forum ważenia może być komisja in-
frastruktury rady dzielnicy.

Autorzy powyższego tekstu słusz-
nie wskazują na sprzeczność pomię-
dzy mpzp a umową o użytkowanie 
wieczyste. Właściciel nieruchomości 
ma zaś prawo do wystąpienia o zmia-
nę zapisów umowy aby móc skorzy-
stać z prawa własności wg własnego 
uznania. 

Nie wiadomo skąd autorom przy-
szło do głowy, że część parkingu na 
osiedlu przeznaczona będzie dla pra-
cowników Mordoru. Nie jest prawdą, 
że ma być zburzona biblioteka i nie ma 
deficytu miejsc postojowych.

Natomiast budowa przejścia dla 
pieszych przez jezdnię, gdzie wybu-
dowano kładkę naziemną  jest do 
dyskusji. Przeciwko tej inicjatywie jest 
obawa o bezpieczeństwo pieszych oraz 
o ograniczenie przepustowości ruchu 
kołowego. Z drugiej jednak strony 
przy ul. Chełmskiej Zarząd Dróg 
Miejskich wybudował przejście na 
poziomie ulicy niezależnie od kładki 
i nic złego się nie stało.

Andrzej Rogiński

Będzie mniej ślisko na stacjach metra
Gdy w grudniu spadł pierwszy 
śnieg, na jednym z internetowych 
forów rozgorzała dyskusja na 
temat metalowych listew w me-
trze. Choć mi parokrotnie także 
zdarzyło się poślizgnąć na tych 
listwach, to na szczęście obyło się 
bez większych urazów, przez co 
nie zwracałem aż takiej uwagi na 
ten problem. Okazało się jednak, 
że niektórzy mieli mniej szczęścia 
i po wizycie na stacji metra wraca-
li z bolesnymi stłuczeniami albo 
nawet złamaniami. Postanowiłem 
zainterweniować w tej sprawie.

W grudniu ubiegłego roku na-
pisałem do Zarządu Transportu 
Miejskiego prośbę o przeanalizo-
wanie możliwości wymiany tych-
że listew na elementy wykonane 
z antypoślizgowego materiału. 
Nie ulega wątpliwości, że ścieżki 
dla niewidomych są potrzebne, 
w szczególności na peronach. Ich 
brak skończył się kilka lat temu 
tragicznie dla niewidomego stu-
denta, który wpadł pod jadący po-
ciąg metra i tylko cudem uszedł 
z życiem. Jednak wcale nie muszą 
to być śliskie, metalowe elemen-
ty – podróżując po wielu krajach 
świata spotkałem się z różnymi 
rozwiązaniami, ale na stacjach 
kolei czy metra takie ścieżki na-
prowadzające zawsze były chro-
powate, wykonane z antypośliz-
gowych materiałów. 

Jak się okazało, ZTM co prawda 
spotkał się z tym problemem, ale 
skala zgłoszeń napływających do 
instytucji była niewielka – przy-
kładowo w ubiegłym roku raptem 
55 pasażerów napisało skargę na 
śliskość listew. Jednak moim zda-
niem skala jest znacznie większa, 
lecz większość osób, które do-
świadczą poślizgnięcia i wrócą 
do domu z niewielkim siniakiem 

nie zaprząta sobie głowy pisaniem 
skarg. Dyskusje internetowe poka-
zały jednak, że bardzo wiele osób 
przyznaje, że problem faktycznie 
istnieje. 

Cieszę się, że udało mi się do 
tego przekonać osoby odpowie-
dzialne za transport publiczny 
w Warszawie i już niebawem zo-
stanie przeprowadzony pilotaż no-
wych rozwiązań, który ma ocenić, 
jakie ewentualnie zmiany powinny 
zostać wprowadzone. Na Kabatach 
i Imielinie zostaną zamontowa-
nie specjalne ryf lowane listwy, 

których przyczepność, niczym 
bieżnika opony samochodowej, 
powinna być znacznie wyższa. 
Z kolei na stacji Młociny istnieją-
ce metalowe elementy mają zostać 
pokryte specjalną, antypoślizgową 
farbą. Rozwiązania zostaną wdro-
żone na poziomach antresoli, czy-
li tam, gdzie jest najwięcej wody 
a zatem i ryzyko poślizgnięcia jest 
największe. Rezultaty tych testów 
posłużą ZTM jako rekomendacja 
do ewentualnych dalszych zmian.

Cieszę się, że ten pilotaż zosta-
nie przeprowadzony na Ursyno-
wie, bo konstrukcja stacji metra 
w naszej dzielnicy potęguje ryzyko 
związane z obecnymi listwami. Jak 

przyznał Franciszek Kujawski, dy-
rektor Pionu Inwestycji ZTM „na 
najstarszym odcinku I linii metra, 
gdzie część schodów wejściowych 
na stacje nie jest zadaszona, wilgoć 
potęguje problemy w bezpiecznym 
poruszaniu się przez pasażerów.” 

Jak widać warto nawet w ta-
kich, wydawałoby się drobnych 
sprawach poprawiać komfort ży-
cia w naszej dzielnicy. Taka też jest 
nasza rola, jako lokalnych aktywi-
stów i samorządowców. W czym 
jeszcze mogę Państwu pomóc?

Antoni Pomianowski 
zastępca burmistrza 
Ursynowa
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Cztery bloki osiedla Jary
ANDRZEJ ROGIŃSKI

Zarząd SMB „Jary” ubiegał się o do-
finansowanie modernizacji ener-
getycznej czterech budynków pod 
adresami: Dembowskiego 4, Du-
nikowskiego 4, Puszczyka 10 i Sos-
nowskiego 1. W budynkach tych jest 
ok. 300 mieszkań. Wartość projektu 
wynosi 3,8 mln zł, a wnioskowane 
dofinansowanie 2 851 600 zł.

W wydaniu „Południa” z 25 
stycznia 2018 r. w publikacji „Czy 
cztery bloki osiedla Jary zostaną 
dofinansowane?” szeroko omó-
wiłem sprawę opierając się na 
dokumentach. Wojciech Miąsko, 
przewodniczący Rady Nadzorczej 
SMB „Jary” uznał, że w publikacji 
są braki i przesłał sprostowanie, 
które zostało opublikowane 8 lu-
tego br.  Wskazał on, że  zgodnie 
z regulaminem obowiązującym 
w Spółdzielni wysokość ustalo-
nego wynagrodzenia dla usługo-
dawcy - w związku z przygotowa-
niem stosownych dokumentów 
niezbędnych do uzyskania wiel-
kiego wsparcia finansowego – 
„wskazuje na konieczność wyboru 
wykonawców w innym trybie niż 
został przez Zarząd zastosowany”. 
W poprzedniej publikacji zauwa-

żyłem stanowisko Komisji Rewi-
zyjnej Rady Nadzorczej odmienne 
od stanowiska Zarządu, a zatem 
niczego nie pominąłem.

Tryb wyłaniania wykonaw-
ców był spowodowany termi-
nem. W końcu trzeba było złożyć 
wnioski do końca maja. Wielu 
potencjalnych kooperantów nie 
było w stanie podołać terminom 
– zrobili ci, którzy byli w stanie.

Powstaje pytanie, co jest nad-
rzędne w interesie Spółdzielni? 
W tym przypadku zwłaszcza czy 
interes spółdzielców z 300 miesz-
kań jest mniej ważny od niedo-
skonałego regulaminu według 
interpretacji Komisji Rewizyjnej? 
Zwróciłem na to uwagę Rady pi-
sząc, że potrzebne jest jej całościo-
we spojrzenie. Odnoszę wrażenie, 
że nie spojrzała.

Zarząd podpisał jedną z umów 
bez parafy prawnika. Zabrakło 
jednego dnia, aby Spółdzielnia 
mogła dotrzymać terminu okre-
ślonego w aplikacji. Jaką zmianę 
wywołać mogła hipotetycznie ne-
gatywna opinia prawnika?

Warunkiem  ubiegania się o do-
tację zwrotną jest uchwała Rady 

Nadzorczej. Jak dowiedziałem 
się od prezesa Zarząd informo-
wał Radę na bieżąco o przygoto-
wywanym projekcie, biorąc pod 
uwagę bardzo gorący okres przed 
Walnym Zgromadzeniem, które 
miało odbyć się 3 czerwca. Do-
datkowo prace prawne w sprawie 
wydanego pozwolenia na budowę 
Wiolinowego Pasażu faktycznie 
doprowadziły do pewnych niedo-
ciągnięć, w szczególności przekro-
czenia terminów wewnętrznych. 
Jedyne posiedzenie Rady na któ-
rym można było podjąć stosowną 
uchwałę było 25 maja. Rada zajęła 
się sprawą dopiero 20 lipca. A ter-
min składania wniosków upływał 
29 maja. Wynika z tego, że Rada 
nie dostosowała się do terminów. 

Mówienie o stratach finan-
sowych w wysokości 38 600 zł 
z tytułu zamówienia niezbędnych 
usług do osiągnięcia ogromnych 
korzyści dla spółdzielców w sy-
tuacji braku posiedzenia Rady we 
właściwym terminie dziwi. 

Informuję, że wymóg oszczęd-
ności wynosi 25 %.

Spółdzielnia jeszcze nie straciła 
szansy na dofinansowanie. 

Mistrzowie Czytania 

W czwartek, 8 lutego w XLII Li-
ceum Ogólnokształcącym im. 
Marii Konopnickiej przy ul. Ma-
dalińskiego z inicjatywy Danuty 
Stacharskiej, nauczyciela-biblio-
tekarza, odbył się I Międzyszkol-
ny Konkurs Mistrzowie Czytania 
2018 dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych pod honorowym 
patronatem Mazowieckiego Ku-
ratora Oświaty oraz Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Miał on na celu 
zachęcić uczniów do czytania oraz 
rozbudzić wyobraźnię i kreatyw-
ność. 

W pierwszym etapie konkursu 
uczniowie mieli za zadanie prze-
czytać wcześniej już wybrane teks-

ty literackie w ciągu trzech minut. 
Ocenie podlegały: płynność czyta-
nia, respektowanie znaków przy-
stankowych, dykcja, interpretacja 
tekstu i ogólne wrażenie artystycz-
ne. W drugim etapie uczniowie 
losowali spośród trzech tekstów 
jeden. Cztery minuty musiały 
wystarczyć im na przygotowanie, 
jednak na prezentację mieli nieli-
mitowany czas.

Konkurs oceniany był przez ko-
misję w składzie: prof. Krzysztof 
Biedrzycki – Uniwersytet Jagielloń-
ski, Małgorzata Karolina Piekar-
ska - dziennikarka i pisarka, Hanna 
Lukowska – starszy kustosz, kie-
rownik wypożyczalni nr 35.

Do rywalizacji przystąpiło 20 
uczniów, którzy zaprezentowali 
wysoki i bardzo wyrównany po-
ziom. Udało się jednak wyłonić 
zwycięzców. Wyniki: I miejsce: 
Ewelina Stec z Zespołu Szkół 
Odzieżowych, Fryzjerskich i Kos-
metycznych nr 22 w Warszawie, 
która zaprezentowała fragment 
„Chłopów” Władysława Rey-
monta, II miejsce ex aequo: We-
ronika Wołosecka z XXVIII 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Jana Kochanowskiego i Mikołaj 
Poruszek z XLII Liceum Ogólno-
kształcącego im. Marii Konopni-
ckiej, III miejsce ex aequo: Mo-
nika Kazimierska z LXV Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Integracyjnymi im. gen. J.Bema 
i Patrycja Roszczyk z X Liceum 
Ogólnokształcącego im. Królowej 
Jadwigi. Wszystkim uczestnikom 
konkursu wręczono dyplomy i na-
grody rzeczowe.

Zdrowa i emocjonująca rywa-
lizacja przyniesie zapewne owoce 
w postaci wzrostu czytelnictwa.

Zuzanna Madzio  
uczennica klasy 2C,  

LO im. Marii Konopnickiej

Bajer za 5 milionów 
Miasto Stołeczne Warszawa ogła-
sza kolejny konkurs na zagospo-
darowanie terenów wokół Pałacu 
Kultury i Nauki. Tym razem rzecz 
dotyczy terenów na południe od 
PKiN.

W założeniach konkursu te-
reny te mają być zagospodaro-
wane nową zielenią, terenami 
wystawowymi, rekreacyjnymi, 
małą architekturą itp. itd. Pro-
jektowany koszt robót to 5 mln 
złotych. Koszty konkursu to 
50 tys. zł na nagrody i kilka-
dziesiąt tysięcy złotych na jego 
obsługę, w tym PR. 

Cały pomysł uważamy za 
absurd, bo pieniądze będą wy-
rzucone w błoto i żaden nowy 
park nie powstanie, bo na tym 
terenie obowiązuje uchwalony 
miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego, który 
nie przewiduje parku, tylko 
zabudowę.

Zgodnie z ar t . 35 ustaw y 
o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym teren ten 
może być użytkowany w sposób 
dotychczasowy do czasu zago-

spodarowania go zgodnie z pla-
nem, który tu nie przewiduje te-
renu zieleni. Zatem konkurs na 
projekt zagospodarowania tego 
terenu parkiem jest oszustwem 
i marnowaniem pieniędzy pub-
licznych. Gdyby jednak doszło 
do tej realizacji, to należałoby 
to uznać za samowolę budowla-
ną, o czym należałoby zawiado-
mić stosowne organy nadzoru 
budowlanego oraz prokuraturę 
w kontekście narażenia m. st. 
Warszawy na straty finansowe 
z tego tytułu.

Przewod nicz ąc y m komi-
sji konkursowej jest Marlena 
Happach - naczelny architekt 
Warszawy, która nie umie czy-
tać, ani sporządzać miejsco-
wych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. Świadczą 
o tym orzeczenia nadzorcze 
Wojewody uchylające plany 
oraz konkurs na zagospodaro-
wanie placu Defilad, w którym 
zw yciężyły prace niezgodne 
z planem miejscowy dla tego 
terenu.

Bezpartyjni Samorządowcy

Hucpa
BOGDAN ŻMIJEWSKI
Udało się pogłębić informacje 
o tym, ile pieniędzy wydano na 
konkurs w sprawie zagospodaro-
wania placu Defilad.

Przypominamy, że na tym 
terenie jest plan miejscow y 
i w istocie konkurs na zagospo-
darowanie tego terenu był zbęd-
ną f ikcją. Ponadto wszystkie 
prace konkursowe okazały się 
niezgodne z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzenne-
go placu Defilad.

Dzięki uprzejmości radnego 
Kropiwnickiego z PiS, który zło-
żył interpelację w sprawie wydat-
ków na konkurs dowiedzieliśmy 
się, ile cała ta hucpa kosztowała. 
Pisząc poprzednio o tej sprawie 
oceniliśmy koszty na pół milio-
na. Niewiele się pomyliliśmy. 
Według odpowiedzi na interpe-
lację koszty konkursu i imprez 
towarzyszących wyniosły ponad 
600 tys. zł.

Bawiono się świetnie. Anali-
zowano bowiem place Nowego 
Jorku, Tirany i krajów dawnego 
ZSRR, próbując wyciągnąć wnio-
ski dla zagospodarowania placu 
Defilad za 35 tys. złotych.

Zbadano też zagospodarowa-
nie placów Warszawy za 35 tys. 
zł, analizowano czego i jak chce-
my słuchać na pl. Defilad oraz 
jaki powinien być plac, by był 
przyjazny dla kobiet.  

Służewski Dom Kultury ul. Bacha 15
23 lutego, godz. 19.00 - projekcja filmu „Ostatnia Rodzina”. J.P. Matu-
szyńskiego. Seans w ramach cyklu „Zdzisław Beksiński - twórca i sąsiad”. 
Wstęp wolny; 24 lutego, godz. 18.30 - Spotkanie z cyklu „Zdzisław 
Beksiński - twórca i sąsiad” -  prelekcja  Wiesława Banacha. Wstęp wolny; 
27 lutego, godz. 19.00 - Spotkania przyrodnicze w SDK. Spotkania będą 
poświęcone przede wszystkim ptakom Warszawy i Mazowsza. Wstęp 
wolny;  01 marca, godz. 19.30 - Film dokumentalny „Bronisław Piłsud-
ski - zesłaniec, etnograf, bohater” – projekcja, dyskusja. Wstęp wolny; 
02 marca, godz. 19:00 - Kabaret muzyczno-literacki „Przednówek”;  
Wykonawcy: Kuba Sienkiewicz, Marek Majewski, Jan Kondrak, Ag-
nieszka Ozon, zespół Nic Wielkiego, Ida Dzik, Andrzej Dębowski. Wstęp 
płatny; 04 marca, godz. 15.00, 17.00 – „Brzydkie Kaczątko” – spektakl 
dla dzieci w wykonaniu Teatru Rabcio. Wstęp wolny; 04 marca, godz. 
19.00 - Jam Session. Wstęp wolny; 05 marca, godz. 19.00 - Koncert 
piosenek do tekstów Jacka Kaczmarskiego z programu „Mój zodiak”; 
06 marca, godz.18.00 – „Smutek pod wąsem”- poświęcony Fridzie Kahlo 
multimedialny wykład Moniki Małkowskiej. Wstęp wolny; 07 marca, 
godz. 19.00 - Naprawiaj naturę / cykl filmów dokumentalnych projekcje 
+ debaty z udziałem WWF i Greenpeace. Wstęp płatny.

Kino Wisła  pl. Wilsona 2
zaprasza na cykle filmowe: 27  lutego, godz. 12:00 W samo połu-
dnie - seans dla seniorów ,,Kształt wody”; Gatunek: fantasy, Czas 
trwania: 119 minut, Kraj produkcji: USA; Cena biletów: 12 zł; 27 lutego, 
godz. 20:30 Polish Films for Foreigners /Polskie kino dla obcokra-
jowców ,,Atak Paniki’; Gatunek: dramat/komedia, Czas trwania:100 
minut, Kraj produkcji: Polska; Cena biletów 17 zł; 28 lutego, godz. 
20:30 Czeskie środy ,,Kapryśne lato”; Gatunek: komedia, Czas trwa-
nia: 74 minuty, Kraj produkcji: Czechosłowacja; Cena biletów 17 zł.

8. Puchar „Warsa I Sawy”

Akrobatyczny cyrk

W dniach 2-4 marca, odbędzie 
się już 8. turniej o Puchar „Warsa 
i Sawy” w hali Centrum Sportu 
„Wilanów”. Wystartują akrobaci 
z 9 państw! Ekipy z Belgii, Biało-
rusi, Francji, Izraela, Kazachstanu, 
Rosji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy 
i Polski to z pewnością europejska 
czołówka. Akrobaci z tych państw 
gwarantują wysoki poziom zawo-
dów.

Rozmawiamy z Janem Wiete-
ską, prezesem Warszawsko–Ma-
zowieckiego Związku Sportów 
Gimnastycznych, organizatorem 
tych zawodów. 

- „Południe” towarzyszy nam 
od początku, nie tylko w ośmiu 
turniejach akrobatycznych ale 
także w zawodach o mistrzostwo 
Polski, które w minionych latach 
organizowaliśmy trzykrotnie. 
Jesteście po prostu przyjaciółmi 
akrobatyki i gimnastyki sportowej.

- Co obejrzymy w tym roku?
- Jak zwykle bardzo atrakcyjne 

wydarzenie sportowe. Ale w tym 
roku wyjątkowe. Po pierwsze, za-
wody będą trwały 3 dni, w piątek 
i sobotę zawodnicy pokażą swoje 
układy statyczne i dynamiczne 
a w niedzielę, 4 marca zaprezen-

tują, w finale, układ kombinowany. 
Wystartuje ponad 100 zespołów 
z 9 państw. Po drugie, turniej 
uzyskał w tym roku rangę tur-
nieju Międzynarodowej Federacji 
Gimnastycznej, co czyni z tych 
zawodów bardzo znaczące wyda-
rzenie sportowe, o którym, dzię-
ki wpisowi do kalendarza FIG, 
dowiaduje się cały gimnastyczny 
świat. I po trzecie, zawody te będą 
dla polskich akrobatów ostatnią 
kwalifikacją przed kwietniowymi 
mistrzostwami świata w Belgii.

- W jakich konkurencjach wy-
startują zawodnicy? 

- W akrobatyce mamy pięć 
konkurencji: dwójki kobiet, dwój-
ki mężczyzn, dwójki mieszane, 
trójki kobiet i czwórki mężczyzn. 
Wszystkie są niezwykle atrakcyj-
ne, ale wydaje się, że największe 
zachwyty publiczności wzbudza 
rywalizacja trójek kobiet i par mie-
szanych. Lecz kto obejrzy czwórki 
czy inne konkurencje dwójkowe 
będzie miał zapewne inne zdanie. 
Zapraszamy więc na  całe zawody. 
W każdy dzień zaczynamy o go-
dzinie 10.00 , a kończymy około 
godziny 18.00. 

- Czy Turniej ma dobrych part-
nerów?

- Tak, potwierdzam to. Biuro 
Sportu Urzędu Miasta Warsza-
wy jest podstawowym partnerem 
finansowym, świetną atmosferę 
stworzył Burmistrz Wilanowa 
obejmując zawody swoim patro-
natem, znakomicie układa się 
współpraca z Centrum Sportu 
„Wilanów”, ponadto turniej zy-
skał patronat honorowy Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego i patro-
nat sportowy Polskiego Związku 
Gimnastycznego. Tradycyjnie 
partneruje nam dzielnica Ursus, 

gdzie prężnie rozwija się akroba-
tyka. Także kilka warszawskich 
firm wspiera nas organizacyjnie 
i merytorycznie.

Zapowiada się dobrze wielkie 
wydarzenie sportowe. 2-4 marca 
br. przybywajcie na ulicę  Wiert-
niczą 26 A na zawody. Odwie-
dzajcie naszą stronę internetową 
www.gim-akro.waw.pl 
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l Malowanie, hydraulika, remon-
ty, 501 050 907

l OKNA naprawy doszczelnienia 
787 793 700

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 Bezpłatne porady dietetyczne 
dla osób z chorobami przewodu 
pokarmowego, Poradnia SGGW, 
tel. 734 520 120

l Dom Opieki, Piaseczno, 
22 757 20 19

l Gimnastyka seniorów 
505 122 514

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 produkcyjna z Piaseczna 
k/Warszawy zatrudni TOKARZA 
CNC, 668 128 571, 604 220 442, 
mail: e.jaworska@sertapolska.pl 

l Malowanie, gładzie, repera-
cje ścian 603 623 341

l Meldunek czasowy-stała 
współpraca tel: 507 707 402

SPRZEDAM
l Drzewo opałowe sosna, 
602 77 03 61

l Drzewo kominkowe sosna, 
791 394 791

USŁUGI
l CYKLINOWANIE 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. 

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 Elektryk kuchnie 507 153 734

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

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 likwidowa-
nych mieszkań oraz znaczki, mo-
nety 22 235 38 79, 601 235 118

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

NAUKA
l Angielski doświadczenie  
601 333 707

l Biologia 607 153 493

l Chemia, matematyka  
22 641 82 33

l Matematyka, zadania, korepe-
tycje tel. 735 390 572

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 Wynajmę lub sprzedam lokal 
użytkowy 107 m2 w Piasecznie, 
602 253 180

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

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

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warsza-
wa-Mokotów uprzejmie informuje, iż 
w dniach 14 – 23 lutego 2018 r. w godz. 
7.30-15.30 oraz w dniach 17 i 24 lutego 
2018 r. (sobota) od 9.00 – 13.00 pra-
cownicy tutejszego Urzędu w siedzibie 
Urzędu w Warszawie przy ulicy Postę-
pu 16A będą prowadzić konsultacje dla 
przedsiębiorców, dotyczące wypełniania 
i wysyłania plików JPK_VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego War-
szawa-Mokotów  bardzo serdecznie 
zaprasza  wszystkich zainteresowa-
nych do siedziby Urzędu  z własnym 
komputerem.
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