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Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
 

Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

 
Wiesław Krzemień

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus  
m.st. Warszawy

 
Kazimierz Sternik

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus  
m.st. Warszawy

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych nadziei i radości 

płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego, 
spędzonych wśród rodziny i przyjaciół

mieszkańcom Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
życzą 
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Niech nadchodzące
Święta Wielkiej Nocy

będą źródłem radości, życzliwości
i niech przyniosą wszelką pomyślność

Mieszkańcom Mokotowa

Dyrekcja i pracownicy
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Mokotów

Zdrowia, szczęścia, humoru dobrego  
a przy tym wszystkim stołu bogatego.

Mokrego dyngusa, smacznego jajka i niech  
te święta będą jak bajka!

życzy
redakcja

Nadzieja na bibliotekę i na przejście naziemne

Blaszak zniknie, bazarek przeniesie się
ANDRZEJ ROGIŃSKI

10. lutego 2018 r. ok. czterdzie-
stu mieszkańców wzięło udział 
w marszu protestacyjnym, zorga-
nizowanym przez Radę Osiedla 
Służewiec Południowy. W ten 
sposób upomnieli się o podjęcie 
dialogu z mieszkańcami na temat 
planowanych działań dotyczących 
zlikwidowania bazarku na Gotar-
da, budowy wielopoziomowego 
parkingu  i wyznaczenia nowych 
ulic w środku osiedla oraz budowy 
przejścia dla pieszych w pobliżu 
Domu Kultury Kadr, w dogodnej 
lokalizacji dla mieszkańców. 

O tych sprawach „Południe” 
informowało w publikacjach  
26 stycznia 2017 r. i 22 lutego 2018 
r. Mieszkańcy mają prawo wyra-
żać swoje zdanie nie tylko podczas 
zebrań, ale także w formie prote-
stów. Oznacza to, że chcą być wy-
słuchani, a przynajmniej dobrze 
poinformowani i ewentualnie mieć 
wpływ na decyzje. Uprawnienia 
rad osiedli ślicznie wyglądają na 

papierze, ale to lipa. W obecnym 
ustroju Warszawy nawet rady 
dzielnic – jako jednostki pomoc-
nicze gminy - uprawnienia mają 
niewielkie, a przede wszystkim nie 
posiadają kompetencji stanowienia 
prawa lokalnego, nie posiadają też 
budżetu. 

Rada Warszawy jest w rękach 
partii. Nie dziwię się zatem, że 
mieszkańcy – głównie bezpartyjni 
- chcą by ich głos był przynajmniej 
słyszany, by pochylono się nad ich 
oczekiwaniami.

Treść listów, które trafiły do re-
dakcji „Południa” od Małgorzaty 
Jastrzębskiej, przewodniczącej 
Zarządu Osiedla  Służewiec Po-
łudniowy i jednej z mieszkanek, 
świadczy o zakłóceniu w komu-
nikacji pomiędzy mieszkańcami 
a lokalną władzą. W tej sytuacji 
zwróciłem się o wyjaśnienia nie 
tylko do burmistrza dzielnicy, 
ale także do prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Służewiec” i do 

dyrektora publicznej biblioteki na 
Mokotowie.

Biblioteka
Jak poinformował Krzysztof  

Rinas, zastępca burmistrza Dziel-
nicy Mokotów, „Ulice na „mapce 
na stronach Urzędu”, to zaplano-
wane w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego 
rejonu Służewca Wschodniego 
lokalne drogi dojazdowe – 37 
KDD i 28 KDD. Jest to jedynie 
planistyczna możliwość ich reali-
zacji. Nie ma natomiast tych ulic 
w planach inwestycyjnych Dzielni-
cy Mokotów w najbliższych latach, 
nie są wpisane do Wieloletniego 
Planu Finansowego. W związku 
z tym biblioteka na Tuchlińskiej 
nie jest zagrożona. Ewentualne 
przeniesienie biblioteki do nowe-
go budynku SM „Służewiec” po 
rozebraniu tzw. starego Kadru to 
perspektywa około 4 – 5 lat.”

Nie ma planu rozebrania pa-
wilonu, w którym znajduje się 

biblioteka przy ul. Tuchlińskiej. 
–dowiedziałem się od Grażyny 
Bubrawskiej-Zgoła, dyrektor Bi-
blioteki Publicznej w Dzielnicy 
Mokotów.  Natomiast po wybudo-
waniu przez Spółdzielnię budynku 
w miejscu po blaszaku planowane 
jest przeniesienie do niego biblio-
teki z Tuchlińskiej. Warto przypo-
mnieć, że społeczność Służewca 
Południowego dawno upominała 
się o nowe, lepsze lokum dla bi-
blioteki, najchętniej w nowym bu-
dynku. Zbyt wcześnie jest określać 
na co zostanie przeznaczony pawi-
lon po bibliotece. 

Mieszkania bez bazarku
Maria Gołębiowska, prezes SM 

„Służewiec” potwierdziła, że we-
dług umowy wieczystej dzierżawy 
u zbiegu ulic Przemysława Gin-
trowskiego (do niedawna Wincen-
tego Rzymowskiego) i Gotarda ma 
znajdować się pawilon handlowo-
-usługowy i targowisko. 

dokończenie na stronie 10
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Gimnastycy w kwietniu na Ursynowie

Irina Cup 2018 

W dniach 6-8 kwietnia w Arenie 
Ursynów rozegrane zostaną 10. 
Międzynarodowe Zawody Gim-
nastyki Artystycznej Irina Cup. 
To jedna z najbardziej prestiżo-
wych imprez tej dyscypliny spor-
tu w Polsce, przyciągająca co roku 
najlepsze zawodniczki z czołowych 
klubów krajowych i zagranicz-
nych. Już dziś na nie zapraszamy 
– „Południe” jest patronem me-
dialnym imprezy. 

Gimnastyka artystyczna jest 
poddyscypliną gimnastyki, upra-
wianą przez dziewczęta w wieku 

Samorządowy pat 
we Włochach trwa
MARCIN KALICKI

Na zwołanej na 14 marca sesji Rady 
Dzielnicy Włochy odwołany ze sta-
nowiska mieli zostać burmistrz Mi-
chał Wąsowicz oraz przewodniczą-
cy rady Andrzej Krupiński, a w ich 
miejsce powołani mieli być nowi 
włodarze dzielnicy. Po raz kolejny 
jednak obrady zostały przerwane 
i do głosowania nie doszło. 

Przewodniczący nie do odwo-
łania?!

W listopadzie ubiegłego roku 
rządzące w dzielnicy Prawo i Spra-
wiedliwość straciło większość 
w Radzie. Aby zapobiec wprowa-
dzenia przez opozycyjnych radnych 
punktu dotyczącego odwołania 
przewodniczącego, prowadzący  
obrady w zastępstwie wiceprze-
wodniczący Damian Pietrzyk za-
rządził przerwę do 17 stycznia. 

Przewodniczący Krupiński 
w wyborach samorządowych star-
tował z list Wspólnoty Dzielnicy 
Włochy. Pięciu radnych, którzy 
weszli do Rady Dzielnicy z tego 
ugrupowania, już jednak ze sobą 
nie kooperuje. Klub się rozsypał 
w momencie, kiedy dwójka rad-
nych odeszła do nowo tworzonego 
Porozumienia dla Włoch, a prze-
wodniczący związał się z PiS. Po-
zostałe dwie osoby działają jako 
niezrzeszone. Wspólnota Dzielni-
cy Włoch była koalicjantem Prawa 

i Sprawiedliwości. Po tym, jak klub 
przestał istnieć, oraz po odejściu 
z PiS do Porozumienia dla Włoch 
dwóch radnych, rządzący dotych-
czas dzielnicą stracili większość. 

Oświadczam, że wycofuję swoje 
oświadczenie…

Sesja, która odbyła się 17 stycz-
nia, również nie rozstrzygnęła 
trudnej sytuacji w dzielnicy. Prze-
wodniczący zaraz po jej otwarciu 
ponownie zarządził przerwę, 
tym razem do lutego. Wniosek 
radnych został poddany pod gło-
sowanie podczas obrad 1 lutego. 
Pięciu radnych opowiedziało się 
za odwołaniem przewodniczącego, 
ośmiu było przeciwnego zdania, 
a czterech wstrzymało się od gło-
su. Oddano również trzy głosy, 
które uznano za nieważne. Pomi-
mo utrzymania stanowiska PiS na-
dal nie miało większości w Radzie. 
Przewodniczący Andrzej Krupiń-
ski na początku marca oświadczył, 
że zrezygnuje w związku z tym 
z pełnionej funkcji. Na środowej 
sesji wycofał się jednak z tego po-
mysłu. – Oświadczam, że wycofuję 
swoje oświadczenie o rezygnacji 
z funkcji przewodniczącego Rady 
Dzielnicy Włochy – powiedział 
Andrzej Krupiński, a następnie 
zarządził przerwę w obradach do 
9 kwietnia. 

Co dalej z burmistrzem?
W międzyczasie z szeregów 

Prawa i Sprawiedliwości wyklu-
czony został burmistrz Włoch. 
- Praca w samorządzie, a szcze-
gólnie praca w dzielnicy, w której 
mieszkam była zawsze dla mnie 
najważniejsza. Burmistrzem 
dzielnicy zostałem w 2006 roku 
i dopiero później zostałem zapro-
szony do przystąpienia do PiS. 
Odmawiałem też kandydowania 
w wyborach parlamentarnych, 
bo sprawy samorządu były dla 
mnie ważniejsze i tu chciałem 
się realizować. (może faktycznie 
to jest ta nielojalność). Gdy peł-
niłem funkcję pełnomocnika PiS 
w dzielnicy Włochy partia odno-
siła w wyborach samorządowych 
bardzo dobre wyniki właśnie dzię-
ki mojej pracy i zaangażowaniu! 
Zwieńczeniem tego był rekordowy 
wynik z 2014 roku, kiedy to po raz 
pierwszy w historii dzielnicy klub 
PiS liczył po wyborach 9 radnych. 
Pełniłem funkcję pełnomocnika 
partii przez kilka lat. To w imieniu 
partii PiS byłem jednym z lepiej 
ocenianych burmistrzów w War-
szawie. Trudno jest mi to wszystko 
uznać za nielojalność – oświadczył 
burmistrz Wąsowicz.

Przed ostatnią sesją wiele się 
jednak zmieniło. Nieoficjalnie 
dowiedzieliśmy się, że na kwiet-
niowej sesji Prawo i Sprawiedli-
wość razem z współkoalicjantem 
może odzyskać większość w Ra-
dzie, a swoje stanowisko zachowa 
nie tylko przewodniczący Andrzej 
Krupiński, ale i burmistrz Michał 
Wąsowicz.

od około 4 do 24 
roku życia. Zawod-
niczki lub zespoły 
wykonują ćwicze-
nia z jednym lub 
kilkoma przybora-
mi: piłką, wstążką, 
obręczą, skakanką, 
parą maczug lub 
układ taneczno-
-akrobatyczny (bez 
przyborów). Gim-
nastyka artystycz-
na łączy w sobie 
elementy baletu, 
gimnastyki, tań-
ca i umiejętności 
posługiwania się 
przyborami.

W tym roku 
turniej Irina Cup 

będzie najważniejszym wyda-
rzeniem gimnastyki artystycznej 
w Polsce. Po raz pierwszy zawo-
dy wpisane zostały do oficjal-
nego kalendarza Międzynaro-
dowej Federacji Gimnastycznej 
i stanowią eliminację do Mi-
strzostw Europy (Guadalajara), 
Mistrzostw Świata (Sofia) oraz  
Igrzysk Olimpijskich Młodzie-
ży w Argentynie. Patronat nad 
imprezą objęły: Międzynarodowa 
Federacja Gimnastyczna, Polski 
Komitet Olimpijski oraz Prezydent 
m.st. Warszawy.

- Przyjazd do Warszawy zapo-
wiedziały najlepsze zawodniczki 
na świecie, które przygotowują się 
do imprez rangi mistrzowskiej, 
a termin naszego turnieju bardzo 
im odpowiada. Możemy spodzie-
wać się występów na najwyższym 
poziomie, jakie w Polsce rzadko 
mamy okazję oglądać – wyjaśnia 
Irina Lordkipanidze, główna or-
ganizatorka zawodów. 

Należy się spodziewać ponad 
130 zawodniczek z 15 krajów 
z całego świata, m.in. z Australii, 
Białorusi, Izraela, Estonii, Litwy, 
Gruzji, Belgii, Rosji, Uzbekista-
nu, Ukrainy, Stanów Zjednoczo-
nych, Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich. Wystąpią również 
najlepsze zawodniczki z Polski, 
łącznie z członkiniami Kadry Na-
rodowej juniorek i seniorek. 

Równolegle z zawodami, w ra-
mach Irina Cup 2018, odbywać 
się będą warsztaty Master Class 
i otwarte treningi dla zawodni-
czek i trenerek. Ich honorowym 
gośćmi będą: Anna Rizatdino-
va (UKR) - brązowa medalistka 
Igrzysk Olimpijskich Rio 2016,  
Salome Pazhava (GEO) – fina-
listka Igrzysk w Rio, brązowa 
medalistka Pucharu Świata 2016 
oraz Victoria Mazur (UKR) – 
brązowa medalistka mistrzostw 
świata (2015).
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy, pełnych wiary, 
nadziei i miłości. 

Wielu serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 
oraz wesołego "Alleluja"

życzą mieszkańcom Ochoty 
w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy Ochota

Katarzyna Łęgiewicz
Burmistrz Dzielnicy Ochota

Witold Dzięciołowski
Przewodniczący 

Rady Dzielnicy Ochota

 

  

 Wesołego

 Alleluja !!!

Pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze 
życzenia zdrowych, spokojnych i pogodnych 

Świąt Wielkanocnych oraz szczęśliwych
chwil spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół.  

Burmistrz Krzysztof Strzałkowski
wraz z Radą i Zarządem 

Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Awangardowy taniec butoh

Zapraszamy na dwa wydarzenia 
artystyczne na Mokotowie, oba 
w wykonaniu Teatru Limen Butoh 
z udziałem amerykańskiej tancerki 
Joan Laage z Seattle. Pierwsze to 
spektakl Beksiński_Butoh, który 
odbędzie się w Służewskim Domu 
Kultury w piątek, 6 kwietnia 
o godz. 19.00 (bilety do kupienia 

przed spektaklem i online).  Bę-
dzie to niezwykła interpretacja 
malarstwa Z. Beksińskiego, który 
mieszkał i tworzył na mokotow-
skim Służewiu. 

Performance jest próbą zo-
baczenia jego obrazów w nowy, 
niestereotypowy sposób. Współ-
czesna muzyka i video-art autor-

stwa R. Jędrzejewskiego, a przede 
wszystkim Sylwia Hanff i Joan La-
age w tańcu butoh ożywiającym 
świat malarstwa mistrza – to no-
woczesny teatr tańca butoh, który 
będzie można zobaczyć na scenie 
SDK już wkrótce. „Bardzo dzięku-
ję! To było wyjątkowe, wyważone, 
wciągające, plastyczne i niezwy-
kłe!”, „Chyba najbardziej fascynu-
jący performans na jakim byłam. 
Otchłań Beksińskiego ożywiona 
za pomocą tańca, gestów i mimi-
ki przez dwie znakomite artystki. 
Dziękuję!”   – to recenzje widzów. 
Spektakl dla dorosłych i młodzieży 
od lat 16.

 Drugie wydarzenie to Fort Bu-
toh, które odbędzie się w niedzielę, 
8 kwietnia, początek o godz. 18.00, 
w Forcie Mokotów przy ul. Rac-
ławickiej 99, wstęp wolny. Tego 
dnia dwa performanse: „Zmierzch 
opuszczonych miast” zespołu Te-
atru Limen Butoh z przejmującą 
muzyką francuskiego kompozy-
tora Pierre’a Boeswillwalda oraz 
„Księgi Ziemi” Joan Laage z udzia-
łem warszawskich tancerek – oba 
zainspirowane historią oraz atmo-
sferą terenu i zabudowań tego nie-
zwykłego miejsca na Mokotowie. 
Fort Mokotów nadal pozostaje 
mało znany, choć ma wierną gru-
pę stałych bywalców i wielbicieli. 
Może stanowić ogromną inspirację 
dla artystów. Pierwsza część wyda-
rzenia - „site specific” - odbędzie 
się na terenie otwartym, druga 

w salach obiektu Pół na pół. Wy-
darzenie jest współfinansowane 
przez Dzielnicę Mokotów. Organi-
zator: Stowarzyszenie „Akademia 
Umiejętności Społecznych”. Kto 
nigdy lub dawno nie był w Forcie 
Mokotów, to będzie to znakomita 
okazja do odwiedzenia tego miej-
sca i poznania go na nowo dzięki 
działaniom artystów współczesnej 
sztuki awangardowej. Można wy-
brać się tam na spacer, a w prze-
rwie napić czegoś ciepłego i zjeść 
smaczne ciasto w kawiarni na te-
renie Fortu.

Teatr Limen Butoh jest jed-
nym z najważniejszych nieza-
leżnych teatrów stolicy i jednym 
z najważniejszych teatrów tańca 
w Polsce. W tym sezonie obcho-
dzi 15-lecie istnienia. Jego liderka, 
Sylwia Hanff od kilku lat współ-
pracuje z Joan Laage, obie wystę-
pują w Polsce, Europie i USA. J. 
Laage przez miesiąc podróżuje 
po Europie występując w różnych 
krajach. Jest to rzadka okazja do 
obejrzenia jej performansu w War-
szawie.  Butoh to kontrkulturowa 
forma współczesnego tańca, która 
narodziła się w Japonii na prze-
łomie lat 50 i 60 XX w. Odwołuje 
się do ludowej estetyki brzydoty, 
poszukuje tego, co autentyczne 
w przeżywaniu rzeczywistości. 
Więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.limenbutoh.net 

SH

Elektrownia na dachu 
domu kultury
Po co nam w Służewskim Domu 
Kultury (następcy Służewskiego 
Centrum Kultury, Ekologii i Spor-
tu) mikroelektrownia słoneczna? 

W tym miejscu, przy ul. Bacha, 
od początku lat dziewięćdziesiątych 
prowadzimy edukację ekologiczną 
i kulturalną. Mamy już mikroelek-
trownię wiatrową, minizoo i ogró-
dek ekologiczny.

Twórca tej działalności – Stowa-
rzyszenie Mieszkańców Służewa 
działa na terenie osiedla Służew nad 
Dolinką od 1991 roku. Stowarzysze-
nie założyli działacze osiedlowego 
komitetu obywatelskiego „Solidar-
ność” celem promowania ducha 
kultury, współpracy i wzajemnej 
życzliwości. Ich działania zaowo-
cowały utworzeniem „Służewskiego 
Centrum Kultury, Ekologii i  Sportu 
” z pierwszym w Polsce gospodar-
stwem dziecięcym (tzw. Mini-Zoo). 

Staraniem Stowarzyszenia 
w roku 2004 nasze Centrum stało 
się filią Domu Kultury Kadr, a po-
tem odrębną instytucja kultury, 
tj. Służewskim Domem Kultury 
(SDK). Od 2014 r. SDK funkcjo-
nuje już w nowej siedzibie. 

Zgoda na wybudowanie w gra-
nicach parku Dolinka Służewska, 
na terenie baraków postawionych 
przez budowniczych metra nowej 
siedziby SDK była warunkowana 
prowadzeniem przez dom edukacji 
ekologicznej. Właśnie dopełnienie 
tej edukacji o ważne zagadnienia 

poszanowania energii, jej wytwa-
rzanie i wykorzystywanie łagodne 
dla środowiska, rodzą potrzebę 
uzupełnienia mikroelektrowni 
wiatrowej o małą elektrownię fo-
towoltaiczną, czyli kilkadziesiąt pa-
neli fotowoltaicznych na dachach. 
Ta mikroelektrownia, to turbinka 
wiatrowa zamontowana  na wieży 
w centrum między parkingiem 
i amfiteatrem. Dla podkreślenia 
szacunku dla przyrody nowy SDK 
otrzymał również drewniane molo 
pobudowane na terenie stawu znaj-
dującego się na stokach dolinki, 
pomiędzy zabudowaniami i poto-
kiem. Obok zabudowań  powstał 
też ogródek w którym uprawiane 
są rzadkie rośliny i zioła.

Bogdan Tropaczyński

TEATR LIMEN – BEKSIŃSKI_BUTOH

FOTO JANUSZ YASSIEK MATUSZEWSKI

Filmy na
w w w.polud nie .com.pl 
Na stronie www.poludnie.com.pl 
obejrzysz film o rozbiórce bazarku 
„Na dołku”. Wkrótce filmy:Bazarek 
po przenosinach, Rozmowa 
z artystą plastykiem Franciszkiem  
Maśluszczakiem, Na jubileuszu 
Marka Gaszyńskiego.

Dwa jubileusze 
Franciszek Maśluszczak repre-
zentuje świat plastyki a Marek 
Gaszyński świat muzyki. O ich ju-
bileuszach przeczytasz/obejrzysz 
filmy na www.poludnie.com.pl
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Jak mieszkańcy Śródmieścia 
pozbyli się niechcianych-
nazw ulicy 
ANDRZEJ ROGIŃSKI

Trzy budynki w Śródmieściu 
„przemeldowały się” i obecnie 
położone są przy ul. Polnej. 

Ustawa z dnia 1 kwietnia 
2016 r. o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy jedno-
stek organizacyjnych, jednostek 
pomocniczych gminy, budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz pomniki nakazała 
samorządowi zmienić nazwy ulic 
propagujących komunizm. Rada 
Warszawy przegapiła termin 
zmiany przypadający do 2 wrześ-
nia 2018 r. wobec czego Wojewo-
da Mazowiecki wydał zarządzenia 
zastępcze zmieniające nazwy ulic. 
Na mocy zarządzenia Wojewody  
al. Armii Ludowej przemiano-
wana została na al. Lecha Alek-
sandra Kaczyńskiego. Wówczas 
Rada Warszawy, w której więk-
szość ma PO, postanowiła nadać 
ulicy nazwę „Trasa Łazienkowska”. 
Uchwałę Rady uchylił Wojewoda 
jako niezgodną z prawem.

„Mieszkańcy trzech budynków 
spółdzielczych usytuowanych 
przy omawianej ulicy, noszących 
dotychczas numery 13, 15 i 17, 
uznali że nie chcą dalej uczestni-
czyć w politycznej „bitwie adreso-
wej”. – poinformował miesięcznik 
„Mieszkańcy Śródmieścia” -  
Za pośrednictwem zarządu swojej 
spółdzielni mieszkaniowej złożyli 
do dyrektora Biura Geodezji i Kata-
stru Urzędu m.st. Warszawy wnio-
sek o definitywną zmianę adresów 
ich budynków na zupełnie inne, 
które nie będą ciągle zmieniane 
w oparciu o kryteria polityczne. 
Zaproponowali adresy: ul. Polna 30,  
ul. Polna 30A i ul. Polna 30B.”

Jak z powyższego widać, miesz-
kańcy Warszawy kierują się włas-
nym rozumem, a nie którejkolwiek 
partii politycznej.

Przy okazji przypominam spra-
wę zmiany nazwy ul. Związku Wal-
ki Młodych na Ursynowie, o której 
utrzymanie upominali się tamtejsi 
mieszkańcy. Art. 1. Ust. 1. Wspo-
mnianej wyżej ustawy brzmi: „Na-
zwy jednostek organizacyjnych, 
jednostek pomocniczych gminy, 
budowli, obiektów i urządzeń uży-
teczności publicznej, w tym dróg, 
ulic, mostów i placów, nadawane 
przez jednostki samorządu tery-
torialnego nie mogą upamiętniać 
osób, organizacji, wydarzeń lub 
dat symbolizujących komunizm 
lub inny ustrój totalitarny, ani 
w inny sposób takiego ustroju 
propagować.” Podczas konferen-
cji prasowej zwróciłem uwagę na 
to, że nazwę tej ulicy nadała Rada 
Narodowa m.st. Warszawy, która 
samorządem terytorialnym nie 
była. A zatem ustawa nie upoważ-
nia Wojewody do zmiany nazwy. 
Wobec tego zapytałem wojewodę 
Zdzisława Sipierę czy zamierza 
podjąć działania w kierunku no-
welizacji ustawy, aby zmienić na-
zwę ul. Związku Walki Młodych. 
Relację z konferencji opubliko-
wana została w „Południe” z dnia  
9 listopada 2017 r. Minęły ponad  
4 miesiące od zadania tego pytania, 
a Wojewoda Mazowiecki niczego 
nie zrobił, co wynika z nieustan-
nego powielania błędnej decyzji 
Wojewody przez urzędy i Pocztę 
Polską, a także z braku powiado-
mienia redakcji. Martwi mnie brak 
poszanowania prawa.

Zatrzymajmy wymazywanie historii  
na Powązkach Wojskowych
W przededniu Wszystkich Świę-
tych miałem zaszczyt pomagać 
kombatantom w czyszczeniu gro-
bów żołnierzy walczących w po-
wstaniu warszawskim. Naszą uwa-
gę zwróciły odnowione nagrobki 
powstańców przez Urząd Miasta 
Warszawy, a jednocześnie zasmu-
ciło bardzo skrótowe potraktowa-
nie informacji o zmarłych pozo-
stawione na nowych tabliczkach 
nagrobnych. 

Groby wymagały gruntownego 
remontu z uwagi na fakt, że zmar-
li nie mają rodzin, które mogłyby 
o nie dbać, za co należy pochwa-
lić instytucję, która to wykonała. 
Niestety równocześnie służby 
wojewody mazowieckiego wydały 
decyzję o skróceniu epitafium na 
tabliczkach nagrobnych, co spo-
wodowało, że odnowione tabliczki 
przez Urząd Miasta musiały mieć 
uboższą treść niż dotychczasowe 
tabliczki. Nowa formuła tabliczek 
epitafijnych na grobie spowodowa-
ła, że historia bohaterów zostaje 
zatarta i stają się anonimowi dla 
osób postronnych. 

W związku z powyższym, aby 

ratować pamięć o bohaterach, 
zwróciłem się do Zdzisława Si-
piery, wojewody mazowieckie-
go o uzupełnienie informacji na 
tabliczkach polskich bohaterów 
pochowanych na Cmentarzu Woj-
skowym na Powązkach. Niestety 
od trzech miesięcy nie mogę do-
czekać się zmiany decyzji, pomimo 
wysłania w międzyczasie kolejnej 
prośby. Chodzi o napisy na tabli-
cach nagrobnych, w tym np.: plut. 
pchor. Józefa Januszewskiego  
ps. „Józefski” i Konstantego  
Jerzego Wolskiego. Obecna formu-
ła napisu ogranicza się wyłącznie 
do podania danych osobowych 
oraz daty urodzenia i śmierci, co 
w przypadku roli historycznej 
i edukacyjnej, jaką dodatkowo 
pełni Cmentarz Wojskowy na 
Powązkach powoduje, że histo-
ria bohaterów zostaje zatarta, 
bo brakuje powodu, dla którego 
dany człowiek został pochowany 
na cmentarzu. W przypadku obu 
panów dotyczy to walk w powsta-
niu warszawskim, a także brakuje 
nazw oddziałów, w których wal-
czyli, co jest szczególnie smutne 

dla koleżanek i kolegów opiekują-
cych się tymi grobami.

Czekam teraz na pozytywną 
zmianę w działaniach wojewody 
mazowieckiego i przywrócenie tre-
ści na tabliczkach epitafijnych pod-
chorążego Józefa Januszewskiego 
i Konstantego Jerzego Wolskiego. 
Z tabliczki podchorążego Józefa Ja-
nuszewskiego zniknął napis i pro-
szę o jego przywrócenie: „Batalion 
Harcerski AK „Wigry”, zginął 
w obronie Warszawy na Woli”;

Z tabliczki podchorążego Kon-
stantego Jerzego Wolskiego znik-
nął napis i proszę o jego przywró-
cenie: „Poległ w walce w obronie 
Warszawy na Placu Narutowicza”.

Historia żołnierzy Armii Kra-
jowej powinna być z dumą zazna-
czana na grobach, tak aby poza 
funkcją informacyjną spełniała 
również funkcję edukacyjną i hi-
storyczną. Walczmy o przywró-
cenie prawdy historycznej na 
tabliczkach epitafijnych plutono-
wego podchorążego Józefa Janu-
szewskiego i Konstantego Jerzego 
Wolskiego, a także o to, aby kom-
batantom batalionu „Wigry” nie 

było przykro, że pamięć o żołnie-
rzach ich batalionu znika z grobów 
ich kolegów.

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

Park Olszyna uratowany
WŁADYSŁAW ADAMSKI

Po czterech latach zmagań z dewe-
loperami udało się! Plan Ochrony 
Parku Olszyna został uchwalony. 
Nie będzie kolejnych wieżowców 
w tej części Bielan.

Nie było łatwo. Atrakcyjna i zie-
lona okolica to łakomy kąsek dla 
inwestorów.  Z jednej strony był in-

teres deweloperów, a z drugiej po-
stulaty mieszkańców, aby zachować 
tę pełną uroku część dzielnicy w sta-
nie obecnym.  - Inwestorzy bardzo 
chcieli uzyskać prawo do zabudowy  
tych terenów  –  wyjaśnia mieszkają-
ca w pobliżu Monika Szadkowska.

dokończenie na stronie 11

Mammografia
Mammobus stanie na placu 
przylegającym do Biblioteki przy  
al. „Solidarności” 90, obok Urzędu 
Dzielnicy Wola, a badania odbędą 
się w  dniach: 4 kwietnia, 8 maja, 
26 czerwca w godzinach od 9.00 do 
17.00. Konieczna jest wcześniejsza 
rejestracja tel.: 58 767 34 55 lub  
58 767 34 77. Badania przewidziano 
dla roczników 1949-1968. 

Legendy warszawskie 
Skarby Warszawy zapraszają 
spacer śladami legend warszaw-
skich w poniedziałek wielkanocny 
o godz. 13.00 na placu Zamkowym 
przy kolumnie Zygmunta. Cena 
spaceru: 10 zł/os. Dzieci do lat 10 
– bezpłatnie.
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Życzą
Zarząd i pracownicy

SUPERSAMU

ul. Puławska 2
Pon.-Sob. 8:00-21:00, Nd. 10:00-20:00
31.03 /Wielka Sobota/ 8:00-13:30

Filia 1, ul. Puławska 131
Pon.-Pt. 7:00-21:00, Sob. 8:00-20:00, Nd. 9:00-16:00
31.03 /Wielka Sobota/ 8:00-13:30

Filia 2, ul. Powstańców Śląskich 89
Pon.-Pt. 7:00-21:00, Sob. 8:00-19:00, Nd. 9:00-16:00
31.03 /Wielka Sobota/ 8:00-13:30

Filia 3, ul. Huculska 5
Pon.-Pt. 7:00-21:00, Sob. 8:00-20:00, Nd. 9:00-16:00
31.03 /Wielka Sobota/ 8:00-13:30

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych

pełnych nadziei, ciepła i miłości,
wypoczynku w gronie rodziny i przyjaciół

oraz wesołego Dyngusa

Rada oraz Zarz¹d 
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 

 

Zdrowych, pogodnych 
Œwi¹t Wielkanocnych, 

przepe³nionych 
wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹.

 Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkañ 

w gronie rodziny i przyjació³ 
oraz weso³ego "Alleluja" 

¿ycz¹

Wypełnij PIT
w Uczelni Łazarskiego
VII Edycja
11 kwietnia 2018r. (środa)
godz. 11:00 - 18:00
ul. Świeradowska 43 
Warszawa (10 minut pieszo od Metra Wilanowska)

więcej informacji na www.absolwenci.lazarski.edu.pl

Przyjdź i wypełnij BEZPŁATNIE swój PIT!
Zaproszeni specjaliści pomogą
rozwiązać zawiłości podatkowe.
 
Serdecznie zapraszamy mieszkańców 
Warszawy i okolic.

Podczas akcji będzie dostępny punkt przyjmowania

zeznań PIT za 2017 rok dla dzielnicy Mokotów.
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Urząd Dzielnicy Ursynów 
www.ursynow.pl

Punkt Informacyjny dla kontaktów ze społecznością
Biuro Inżyniera Kontraktu - 
Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o.
ul. Rosoła 10, 02-786 Warszawa
tel. 509 129 571
infopow@egis-polska-inzynieria.com
www.pulawska-lubelska.pl/

Zarząd Transportu Miejskiego
ztm.waw.pl 

Swoje uwagi możecie Państwo 
także składać:
pow@ursynow.pl
Urząd Dzielnicy Ursynów
tomasz.krasowski.radny@interia.pl
Przewodniczący Komisji Inwestycji  
Komunalnych i Transportu

WIĘCEJ INFORMACJI
na temat budowy POW: 

Informacje na temat budowy  
możecie Państwo śledzić na:
www.facebook.com/POWUrsynow
www.pow.info.pl

BURMISTRZ DZIELNICY URSYNÓW INFORMUJE
Szanowni  Państwo,

Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) powoduje 
spore zmiany w organizacji ruchu oraz dostępie do terenów, przez 
które przebiega plac budowy. POW nie jest inwestycją dzielnicy 
ani miasta -  jest to inwestycja państwowa, przez co nie mamy 
wpływu na wszystkie aspekty jej realizacji. Współpracujemy 
z Inwestorem, czyli Główną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA) oraz z generalnym wykonawcą inwestycji, firmą Astaldi 
S.p.A, tak aby prace były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców 
Ursynowa. Będziemy na bieżąco informować o zmianach 
i postępach realizacji inwestycji oraz o tym, co powstanie na 
terenie budowy po jej zakończeniu. Zarząd dzielnicy oraz radni 
są do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do przekazywania uwag, 
pytań, wątpliwości. Mimo, że nie budujemy POW-u jako dzielnica, 
będziemy starali się mieć jak największy wpływ na jej realizację, 
a Państwa głos na pewno pomoże w rozmowach z inwestorem. 
Poniżej znajdziecie też Państwo dane kontaktowe do instytucji 
odpowiedzialnych za budowę Południowej Obwodnicy Warszawy. 
Wierzę, że wspólnie przejdziemy przez uciążliwości związane 
z budową, a po jej zakończeniu będziemy wspólnie cieszyli się 
nowymi terenami, jakie powstaną nad tunelem POW.

Burmistrz Dzielnicy Ursynów

Robert Kempa

Nad tunelem powstanie pionierski w swej koncepcji, wypracowanej 
z udziałem mieszkańców Ursynowa park. W latach 2018-2019 chcemy 
przygotować projekt budowlany parku nad tunelem obwodnicy. 
Budowa tunelu ma być ukończona w 2020 r. i bezpośrednio po jej 
zakończeniu chcemy rozpocząć budowę parku.

CO PO ZAKOŃCZENIU BUDOWY?
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Powstanie przedszkole i szkoła przy ul. Hennela

Obszar północnego Ursusa zyska 
nowoczesny kompleks edukacyjny, 
w skład którego wejdą przedszkole 
i szkoła podstawowa. Obiekt zosta-
nie wyposażony w boisko sporto-
we i  dwa place zabaw. Całość ma 
być gotowa do 2020 roku.

Najpierw  dzielnica wybuduje 
przedszkole, a następnie szkołę 
dla blisko tysiąca uczniów. Rea-
lizacja inwestycji znacznie przy-
spieszyła dzięki przekazaniu 
przez dewelopera, firmy CPD 
S.A. na rzecz miasta działki pod 

budowę kompleksu.  Akt notarial-
ny podpisano w lutym br. Firmę 
reprezentowała prezes Michalina 
Wiczkowska, Miasto reprezen-
towali burmistrz Urszula Kierz-
kowska oraz zastępcy – Wiesław 
Krzemień i Kazimierz Sternik. 

Budowa przedszkola rozpocznie 
się jeszcze w tym roku. Obec-
nie projektowany jest budynek 
sześciooddziałowej placówki 
dla dzieci w wieku od 3 do 6 
roku życia z pełnym zapleczem 
gastronomicznym, administra-
cyjnym i sportowym. Na terenie 
zewnętrznym obiektu znajdzie się 
ogród i plac zabaw. Każdy oddział 
pomieści 25 dzieci. Łącznie obiekt 
będzie obsługiwał 150 przedszko-
laków i do 40 osób personelu. 
W przedszkolu przewidziano 
wielofunkcyjny hol na każdej 
kondygnacji budynku pełniący 
funkcję komunikacyjno-wysta-
wienniczą, salę gimnastyczną 
z możliwością adaptacji na różne 
imprezy i uroczystości oraz salę 
zajęć integracji sensorycznej.  

W drugim etapie realizacji 
inwestycji powstanie szkoła pod-
stawowa razem z halą sportową 
oraz zewnętrznym terenem spor-
towym.

- To kolejny nowoczesny kom-
pleks edukacyjny w Ursusie, 
który powstaje w obecnej ka-
dencji. W sumie na budowę lub 
rozbudowę szkół i przedszkoli 

w latach 2015-2018 wydamy ok.  
110 mln zł. Zainwestowane środ-
ki trwale zmienią infrastrukturę 
oświatową w naszej dzielnicy, 
zapewnimy uczniom możliwie 
najlepsze warunki do nauki, a na-
uczycielom do pracy. – stwierdzi-
ła Urszula Kierzkowska burmistrz 
Dzielnicy Ursus.

Tadeusz Hennel (1888 – 1962) 
był jednym z projektantów, bu-
downiczym fabryki. Później był 

WIZUALIZACJA – AUTOR: WOŹNICKI, ZDANOWICZ ARCHITEKCI S.C.

BURMISTRZ URSZULA KIERZKOWSKA PODPISUJE UMOWĘ. 

FOT. URZĄD DZIELNICY URSUS

kierownikiem wydziału me-
chanicznego, a następnie został 
zastępcą dyrektora Zakładów 
Mechanicznych „Ursus” ds. tech-
nicznych, na którym stanowisku 
pracował do 1939 r. Po II wojnie 
światowej przystąpił do odgru-
zowania i odbudowania fabryki. 
W 2004 r. Rada Warszawy – na 
wniosek mieszkańców - nadała 
ulicy, znajdującej się na terenie 
kiedyś zajmowanym przez fabry-
kę, nazwę Tadeusza Hennela.

„Zrób sobie traktor” to nazwa 
warsztatów o historii Ursusa, któ-
re odbędą się 21 kwietnia w godz. 
11.00 – 14.00 w Bibliotece Niedź-
wiadek przy ul. Keniga 14.

Dzień Ziemi 
Dzielnica Ursus uczci Dzień Zie-
mi wspólnym porządkowaniem 
terenu przy ul. Orłów Lwowskich 
(dawne ogródki działkowe). Każdy 

aktywny mieszkaniec będzie mili 
widziany w sobotę. 21 kwietnia 
2018 r. w godz. Od 10.00 do 14.00.

Uczestnikom akcji Urząd Dzielnicy 

zapewni worki na śmieci, rękawiczki 
oraz kamizelki odblaskowe. Ochotni-
cy  proszeni są o przybycie w obuwiu 
krytym z twardą podeszwą.

Wielkanocne spotkania 

- Dziękuję wszystkim dzieciom za 
przygotowanie tak pięknych stro-
ików, które z pewnością wniosły 
by wiele radości w każdym domu. 
Niech zbliżające się święta Wiel-
kiej Nocy będą dla wszystkich 
Państwa pełne szczęścia. Życzę 
wszystkim wszelkiej pomyślności 
– powiedziała Urszula Kierzkow-

ska, burmistrz Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy podczas spotka-
nia w Domu Kultury „Kolorowa”. 
Święta Wielkanocne to szczególny 
czas, który sprzyja refleksjom i spot-
kaniom w gronie rodziny i przyja-
ciół. To także okres przygotowywa-
nia wielkanocnych stroików. Z tej 
okazji w Domu Kultury „Kolorowa” 

odbyło się uroczyste wręczenie na-
gród i dyplomów połączone z wer-
nisażem konkursu dla przedszkoli 
poświęconych ozdobom świątecz-
nym. Nagrody uczestnikom wręczy-
ła burmistrz Urszula Kierzkowska. 
Wielkanoc to także okazja do 
spotkań i rozmów m.in. członków 
organizacji pozarządowych, by 
w przyjacielskiej atmosferze życzyć 
spokojnych świąt. 

Członkowie Zarządu Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy uczestni-
czyli w spotkaniach m.in. z Radą 
Seniorów (19 marca), z członka-
mi Klubu Rodzin Abstynenckich 
„Zorza” i ich rodzinami (19 mar-
ca), z podopiecznymi Dziennego 
Domu Pomocy Seniora (21 marca), 
podopiecznymi Środowiskowego 
Domu Pomocy (21 marca), a także 
z Członkami Klubu Seniora „Ur-
sus” (21 marca) i Klubu Seniora 
„Promyk” (22 marca).

Inicjatywa lokalna 
Pierwsza w tym roku w Ursusie 
Inicjatywa Lokalna jest już faktem.

Umowę w sprawie wspólnej 
realizacji zadania publicznego 
„Spotkania sąsiedzkie z kulturą” 
podpisali 20 marca br. w imieniu 
Miasta, z grupą pięciu mieszkań-
ców - wnioskodawców, Urszula 
Kierzkowska, burmistrz Dziel-
nicy Ursus i Kazimierz Sternik, 
zastępca burmistrza. Inicjatywa 
lokalna obejmuje zorganizowanie 
cyklu trzech comiesięcznych, ogól-
nodostępnych zajęć warsztatowych 
w obiektach Biblioteki Publicznej 
w Ursusie. Jest to zarazem seria 
pilotażowych imprez powstają-
cego po raz pierwszy w dzielnicy 
Ursus MAL – Miejsca Aktywności 
Lokalnej.

Oto program trzech wiosen-

nych „Spotkań sąsiedzkich z kul-
turą” w Ursusie:

24 marca - Kulinarne Warszta-
ty Wielkanocne, które poprowa-
dził Jakub Steuermark – znany 
popularyzator i autor licznych 
działań kulinarnych. W progra-
mie m.in. robienie domowego 
majonezu i faszerowanych jaj   
wraz z degustacją. Biblioteka 
Publiczna, Czytelnia Naukowa 
nr XIX, ul. Plutonu AK „Torpe-
dy” 47. 

W sobotę, 21 kwietnia, godz. 
11.00 – 14.00- Warsztaty o historii 
Ursusa, , poprowadzi Agnieszka 
Gorzkowska z Izby Tożsamości 
Ursusa. W programie m.in. opo-
wieści i filmy na temat historii ZM 
Ursus, tworzenie modeli trakto-
rów (sklejka, tektura, papier), za-

bawy dla najmłodszych (gra me-
mory, własnoręczne wykonywanie 
odznaki). Biblioteka Niedźwiadek, 
ul. Keniga 14. 

W piątek, 18 maja, godz. 17.00 
– 20.00 - Warsztaty dramatur-
giczne poprowadzi Justyna Ści-
bor – animatorka kultury, autorka 
słuchowisk i sztuk teatralnych, pe-
dagog. Osoby zainteresowane dra-
maturgią dowiedzą się m.in. jak 
napisać własną sztukę teatralną 
lub słuchowisko. Biblioteka Sko-
rosze, ul. Dzieci Warszawy 27A.
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POŁUDNIE na Twitter
https://twitter.com/ 

PoludnieGazeta

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

l OKNA naprawy doszczelnienia  
787 793 700

l Pielęgnacja ogrodów, wycinka, 
faktura 604 401 161

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

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

l Tapicer 501 283 986

l Tapicerskie u klienta, 
503-300-924

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

l Wylewki agregatem, styrobe-

ton, 668 327 588

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

l Dom Opieki, Piaseczno,  
22 757 20 19

l Gimnastyka seniorów 
505 122 514

l Psychoterapia, 660 565 007

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

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

RÓŻNE
l Opieka nad grobami -  
w Warszawie tanio i solidnie  
500 336 607

SPRZEDAM
l Drzewo opałowe sosna, 
602 77 03 61

l Drzewo kominkowe sosna, 
791 394 791

l -nieużywaną kuchnię gazowo 
elektryczną, AMICA - drukarkę 
Brother DCP 7010

607 612 621

USŁUGI
l CYKLINOWANIE LAKIER 
692 920 192

l Dezynsekcja pluskwy prusaki 
606 652 601

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

l Niemiecki, Doświadczenie, 
Skuteczność, 662 885 945

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 Poszukuję mieszkania  
501 070 353

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

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

l Hurtownia w Tarczynie za-
trudni kierowców kat. C. Umowa 
o pracę. 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. 608 041 653
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

608 041 653   
ogloszeniadrobne@poludnie.waw.pl

Zatrudnimy Lekarzy: Me-
dycyny rodzinnej internistę, 
medycyny pracy, neurologa, 
kardiologa. Pielęgniarki

605 440 831, 22/651 70 75, 
609 373 582
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REZON - Dom Seniora w Laskach

05-080 Laski, ul. Zielona 32   tel. 604 488 633; 668 606 512
www.domopiekilaski.pl e-mail: dom.opieki.laski@op.pl

OTWARCIE JUŻ WKRÓTCE
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I ODWIEDZIN

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Wojciecha Militza
ps. „Bystry”

żołnierza Armii Krajowej.

W Powstaniu Warszawskim walczył  
na Mokotowie w stopniu strzelca w kompanii B-3 

batalionu „Bałtyk” pułku „Baszta”. 
Długoletni Prezes Środowiska Żołnierzy Pułku  

AK „Baszta” i innych Mokotowskich  
Oddziałów Powstańczych. 

Całym swoim życiem zasłużył na nasz  
ogromny szacunek za swą działalność społeczną  

oraz niestrudzone kultywowanie pamięci o poległych  
i pomordowanych w Powstaniu Warszawskim. 

Dla potomnych pozostanie bohaterem  
i wzorem głębokiego patriotyzmu.

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie i bliskim wyrazy szczerego współczucia
w imieniu 

Rady i Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

składają

Miłosz Górecki
Przewodniczący Rady

Dzielnicy Mokotów
m.st. Warszawy

 

Bogdan Olesiński
Burmistrz 

Dzielnicy Mokotów 
m.st. Warszawy

dokończenie ze strony 1
- Celem Spółdzielni nie jest 

budowanie biurowca lecz miesz-
kań z lokalami usługowymi. – 
Informuje Maria Gołębiowska. 
– Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego, uchwalony 
18 czerwca 2009 r., jest prawem 
lokalnym, którego nie można 
zmienić umową. Wprost prze-
ciwnie, to umowę trzeba dosto-
sować do tego prawa. Plan dzieli 
działkę na trzy części. Część, na 
której ma powstać plac publicz-
ny (dla pieszych – przyp. A.R.) 
dzisiaj w większości zajęty jest 
przez pawilon. Dlatego chcemy 
zrobić podział działki by móc 
przekazać gminie, z mocy pra-
wa, ok. 1500 m kw. powierzchni 
pod plac. Ponieważ ta powierzch-
nia przejdzie na własność gminy 
należy się nam odszkodowanie. 
Gmina zazwyczaj żąda 12,5 % 
wartości nieruchomości z tytułu 
zmienionego celu. Kwota ta może 
być skompensowana z należnym 
odszkodowaniem.

Należy zatem spodziewać się 
podpisania przez spółdzielnię 
z gminą nowej umowy dzierża-
wy. Plan nie dopuszcza targo-
wiska na tej działce. W trakcie 
jego procedowania nie zostały 
zgłoszone wnioski o usytuo-
wanie bazaru. Na zajęcie pasa 
drogowego, gdzie część kupców 
prowadzi działalność decyzje 
wydaje Wydział Inwestycji i In-
frastruktury Urzędu Dzielnicy 
Mokotów. 

Standard istniejącego pawilonu 
handlowo-usługowego nie zapewni 
oczekiwanych przychodów. Komu-
nalny Dom Kultury „Kadr”, który 
wynajmował znaczną powierzchnię,  
przeniósł się do innej lokalizacji. 
Postępuje dekapitalizacja blaszaka. 
Trzeba więc go będzie rozebrać. 
Nowa inwestycja zasili budżet Spół-
dzielni i zapewni lepszy standard 
zamieszkania części spółdzielców. 

Nadzieja na bibliotekę i na przejście naziemne

Blaszak zniknie, bazarek przeniesie się
ANDRZEJ ROGIŃSKI

Burmistrz Krzysztof Rinas 
obiecał wskazać w 2017 r. po-
tencjalne lokalizacje dla bazaru 
w najbliższej okolicy dotych-
czasowego, na działce miejskiej. 
Słowa dotrzymał. Pomiędzy  
ul. Gintrowskiego a ul. Orzycką 
powstanie bazar, a nad nim par-
king spiętrzony. Przed wakacjami 
ZDM i CKS przeprowadzą szcze-
gółowe konsultacje dotyczące tego 
obiektu.

- Chcemy wybudować ten 
obiekt i podpisać umowy z kup-
cami. Będą oni więc mieli stałe 
miejsce. Po wybudowaniu nastąpi 
płynne przeniesienie bazaru, aby 
kupcy nie mieli przerwy. – wyjaś-
nił Krzysztof Rinas.

- Uważamy, że to bardzo do-
bra lokalizacja, ponieważ bazar 
przeniesiony byłby niedaleko, 
a z parkingu mogliby korzystać 
mieszkańcy – cieszy się Maria 
Gołębiowska. 

 Komunikacja
„Ulica Obrzeżna wyposażona 

jest w zatoki parkingowe i zezwo-
lone jest na niej parkowanie rów-
noległe. W ustaleniach m. p. z. p. 
rejonu Cybernetyki główny nacisk 
położony jest na zachowanie i uzu-
pełnienie pięknej skądinąd ziele-
ni przyulicznej, o którą walczyli 
mieszkańcy. Wykonane zostaną 
badania czy można jeszcze wygo-
spodarować jakieś miejsca parkin-
gowe w uzgodnieniach roboczych 
z zarządcą drogi – Wydziałem In-
westycji dla Dzielnicy Mokotów 
w ramach zmiany organizacji 
ruchu” – czytam w wyjaśnieniu 
Urzędu Dzielnicy.

Natomiast jeśli idzie o postulat 
wykonania przejścia naziemnego 
na wysokości kładki przy Domu 
Kultury „Kadr” to Krzysztof Ri-
nas poinformował, że zarządcą 
ul. Gintrowskiego jest Zarząd 
Dróg Miejskich, a nie Dzielnica 
Mokotów. „Z informacji uzyska-
nych od ZDM powstały wstępne 

koncepcje zmiany organizacji ru-
chu na tej ulicy, ale wdrożenie ich 
w życie może nastąpić dopiero po 
zakończeniu przebudowy ul. Ma-
rynarskiej – też zarządzanej przez 
ZDM. W miarę możliwości ZDM 
stara się wykonywać dodatkowe 
przejścia dla pieszych w poziomie 
ulicy, nawet kosztem spowolnienia 
ruchu samochodowego, przykła-
dem jest tu wykonanie pod ko-
niec zeszłego roku przejścia dla 
pieszych w poziomie jezdni, obok 
kładki, na równie ruchliwej ulicy 
Czerniakowskiej (skrzyżowanie 
z Chełmską)”.

Podczas spotkania z mieszkań-
cami projektant miał powiedzieć, 
że projektowany parking dla 400 
samochodów, w miejsce obecne-
go parkingu społecznego przy  
ul. Orzyckiej w części będzie 
zajęty przez pracowników z pra-
cujących w Mordorze. Z całą 
pewnością nie jest to jego kom-
petencja, ale warto pytać Urząd, 
kto i na jakich zasadach będzie 
zarządzał parkingiem. Zarząd 
i Rada Osiedla Służewca Połu-
dniowego ma zatem co robić.

I N F O R M AT O R  K U LT U R A L N Y
Kino Wisła Plac Wilsona 2, telefon 22 839 23 65
zaprasza na cykle filmowe: Kobiecy Świat - 3 kwietnia, godz. 19.00 
,,Dziewczyna we mgle’’ Gatunek: kryminalny/thriller, Kraj produkcji: 
Francja, Niemcy, Włochy, Czas trwania: 128 minut; W samo południe – 
3 kwietnia, godz. 12.00 ,,Happy End’’ Gatunek: dramat, Kraj produkcji: 
Austria, Francja, Niemcy, Czas trwania: 107 minut; Krytycznym okiem 
– 4 kwietnia, godz. 19.00 ,,Nigdy Cię tu nie było’’ Gatunek: dramat /
thriller, Kraj produkcji: Francja, USA, Wielka Brytania, Czas trwania: 
85 minut; W samo południe – 10 kwietnia, godz. 12.00 ,,Twarz’’ Gatu-
nek: dramat, Kraj produkcji: Polska, Czas trwania: 91 minut; Rodzic 
w kinie – 10 kwietnia, godz. 12.00 ,,Daddy cool’’ Gatunek: komedia; 
Rekolekcje – 10 kwietnia, godz. 18.30 ,,Maria Magdalena’’ Gatunek: 
dramat, Kraj produkcji: Wielka Brytania, Czas trwania: 120 minut.

Centrum Łowicka ul. Łowicka 21, Warszawa.
5 kwietnia, godz. 19.00 - Cykl Jazz i Fortepian na Łowickiej. Michał Tokaj - 
prezentacja uznanych, polskich pianistów jazzowych w solowym wydaniu. 
Wstęp wolny; 8 kwietnia, godz. 11.00 – Krawieckie przymiarki, czyli jak 
zmierzyć muzykę. Koncert Rodzinny. Orkiestra Warsaw Camerata pod 
dyrekcją Pawła Kos-Nowickiego. Dla słuchaczy od 0 do 100 lat. Bilety  
20 zł - 30 zł; 9 kwietnia, godz. 18.00 - Ignacy Jan Paderewski - muzyk, 
kompozytor. Pokaz filmu „Paderewski - człowiek czynu, sukcesu i sławy”. 
Po projekcji spotkanie z autorem Wiesławem Dąbrowskim. Moderator - 
Artur Wolski; 12 kwietnia, godz. 18.00 - Ignacy Jan Paderewski - mąż stanu.  
Debata. Prelegenci: prof. Tomasz Nałęcz  - prowadzący spotkanie, prof. 
Andrzej Friszke, prof. Antoni Dudek, prof. Wiesław Władyka. Wstęp wolny.

Ośrodek Kultury Arsus, ul. Traktorzystów 14
Galeria Sztuki Współczesnej „Ad-Hoc” zaprasza na wystawę Stu legio-
nistów w stulecie niepodległości Polski w malarstwie Piotra Rafałko. 
Wernisaż wystawy 7 kwietnia, godz. 17.00. Wystawa potrwa od 7 do 
22 kwietnia 2018 r.

Dom Kultury Włochy ul. Chrobrego 27
8 kwietnia (niedziela), godz. 18.00 - Teatralna Scena Talentów (TeST) 
- „Zwierzenia bezrobotnego aktora 2 Indianie atakują”  monodram 
Marcina Zarzecznego. Wstęp wolny.

Okęcka Sala Widowiskowa DK „Włochy”, ul. 1 Sierpnia 36a
7 kwietnia (sobota), godz. 18.00 - Koncert „Chopin na strunach” w ramach 
cyklu Muzyczne Labirynty. Maciej Strzelczyk - skrzypce, Romuald Erenc 
- gitara, Piotr Rodowicz - kontrabas. Wstęp wolny. 8 kwietnia (niedziela), 
godz. 13.00 - Spektakl dla dzieci pt. „Co w brzuchu piszczy?” w ramach 
cyklu Bajkowe Niedziele w wykonaniu Teatru Kuffer. Wstęp płatny 8 zł.
8 kwietnia (niedziela), godz. 20.00 - Program Kabaretowy „Historie 
śmiechem pisane” w wykonaniu Kabaretu Ciach. Wstęp 40 zł.

Dom Sztuki SMB „Jary”, ul. Wiolinowa 14 
Sobota, 7 kwietnia, 16.00: pokaz filmu fab. „Dwie korony” (Polska 2017, 
reż. Michał Kondrat, 92 min.). Po pokazie, ok. godz. 18.00 – otwarcie 
wystawy Brata Jana Dadury, Franciszkanina z Niepokalanowa, p.n. 
„Eucharystia i kwiaty. Życie i piękno”. Wstęp na pokaz i wernisaż – 
wolny. Niedziela, 8 kwietnia, 16.00 - koncert z cyklu „Tam, gdzie gra 
muzyka” p.n. „Skowroneczek śpiewa… Muzyczne święto wiosny”. Wstęp 
wolny. Niedziela, 8 kwietnia, godz. 18.00: pokaz filmu fab. „Fantastyczna 
kobieta” (Hiszpania/Niemcy/USA/Chile 2017, reż. Sebastian Lelio, 104 
min.). Wstęp wolny.
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Zdrowych, pełnych radości i nadziei 
Świąt Wielkanocnych  

wszystkim mieszkańcom Bielan
oraz czytelnikom Południa

 życzy 

Grzegorz Pietruczuk 
Przewodniczący Stowarzyszenia

Razem dla Bielan

Radosnych, zdrowych
i spokojnych

Świąt
Wielkanocnych

życzy

ul. Rzymowskiego 37
ul. Białobrzeska 13 przy Opaczewskiej

al. Komisji Edukacji Narodowej 99

Co dalej z Domem 
Dziecka na Ochocie?
MARCIN KALICKI

Dom Dziecka nr 9 im. Lidii i Ada-
ma Ciołkoszów na Ochocie, miesz-
czący się przy ul. Korotyńskiego 13, 
przestanie istnieć w dotychczaso-
wej formule. Stołeczni urzędnicy 
nie potwierdzili jednak najczar-
niejszego scenariusza. Placówka nie 
będzie całkowicie zlikwidowana. 

Do dzielnicowych radnych do-
tarły informacje, że jesienią tego 
roku Dom Dziecka może prze-
stać istnieć, a podopieczni będą 
przeniesieni do innych dzielnic, 
m.in. na Śródmieście czy Pragę-
-Południe.  – Zaniepokoiły nas 
doniesienia o tym, że placówka ta 
w dość szybkim czasie ma znik-
nąć z terenu dzielnicy. Niezależ-
nie, czy będzie przeniesiona, czy 
podzielona, to i tak nie zostanie na 
Ochocie. Mamy takie poczucie, że 
to są nasze ochockie dzieci i jeżeli 
my radni, mieszkańcy i instytucje 
dbające o ich dobro nie zawalczy-
my o nie, to te dzieci nie będą mia-
ły tutaj żadnego innego wsparcia 
– powiedziała Dorota Stegienka, 
radna Ochockiej Wspólnoty Sa-
morządowej, podczas wspólnego 
posiedzenia dzielnicowych Komi-
sji Bezpieczeństwa i Samorządno-
ści oraz Komisji Zdrowia, Rodziny 
i Polityki Społecznej. 

– Nikt z nas nie miał żadnych 
planów związanych z likwidacją tej 
placówki, stąd z dużym niepokojem 
otrzymaliśmy informację, że pań-
stwo angażujecie się w to, aby tej 
placówki nie likwidować. Nie było 
takiego zagrożenia, ale doceniamy, 
że integrujecie się państwo z tym 
Domem Dziecka. Nie ma i nie bę-
dzie planów likwidacji placówki 
– oświadczył Tomasz Pactwa, dy-
rektor Biura Pomocy i Projektów 
Społecznych stołecznego ratusza. 

Dom Dziecka nr 9 powstał 
w 1969 roku. Przez blisko pięćdzie-
siąt lat wychowało się w jego murach 
niemalże tysiąc sto pięćdziesięcio-
ro dzieci. Obecnie jest ich 27, a za 
niespełna trzy lata ma zostać ich 
tylko czternaścioro. Skąd taka licz-
ba? Zgodnie z przyjętą przez Sejm 
ustawą o wspieraniu rodziny i syste-

mie pieczy zastępczej do końca 2020 
roku „w placówce opiekuńczo-wy-
chowawczej typu socjalizacyjnego, 
interwencyjnego lub specjalistycz-
no-terapeutycznego można umieś-
cić, w tym samym czasie, łącznie nie 
więcej niż 14 dzieci oraz osób, które 
osiągnęły pełnoletność przebywając 
w pieczy zastępczej”. W wyjątko-
wych sytuacjach wojewoda może 
pozwolić na zwiększenie ilości dzie-
ci, ale jak przyznali przedstawiciele 
stołecznego ratusza nie zwracali się 
w tej sprawie do Wojewody. 

Jak urzędnicy chcą ograniczyć 
liczbę wychowanków w domu 
dziecka? Dyrektor Tomasz Pa-
ctwa podkreślał, że średnia dłu-
gość pobytu jednej osoby w pla-
cówce to ok. trzech lat. Podkreślił, 
że nie będą przyjmowani nowi 

podopieczni, a część z obecnych 
stanie się pełnoletnia, więc nie 
powinno być problemu ze speł-
nieniem ustawowej liczby dzieci. 
Zapowiedziano także możliwość 
wprowadzenia drugiego na Ocho-
cie małego domu dziecka przy  
ul. Nieborowskiej. Łącznie w całej 
Warszawie może powstać nawet 
sześćdziesiąt placówek dla nie wię-
cej niż 14 wychowanków każda. 

Miejscy urzędnicy wspólnie 
z radnymi postanowili, że już po 
zbliżających się Świętach Wielka-
nocnych spotkają się ponownie, 
aby omówić bardziej szczegółowo 
wszystkie tematy związane z pla-
cówką, które interesują radnych, ale 
także mieszkańców Ochoty. 

Pomoc  
w wypełnieniu PIT
11 kwietnia 2018 r. w godzinach 
11.00 - 18.00, w Uczelni Łazar-
skiego przy  ul. Świeradowskiej 43,  
10 minut pieszo od stacji metra 
Wilanowska, w ramach obchodów 
25-lecia istnienia Uczelni Łazar-
skiego odbędzie się siódma edycja 
akcji „Wypełnij PIT w Uczelni Ła-
zarskiego”. Organizatorem wyda-
rzenia jest Uczelnia Łazarskiego.

Celem akcji jest bezpłatna po-
moc przy wypełnianiu rocznych 
deklaracji podatkowych PIT osób 
fizycznych.

Zaproszeni specjaliści pomogą 
rozwiązać zawiłości podatkowe, 

udzielą szczegółowych wyjaśnień 
dotyczących m.in. korzystania 
z ulg podatkowych (ulgi na dzie-
ci, rehabilitacyjnej, dla honoro-
wych krwiodawców), przesyłania 
zeznań PIT przez Internet, prze-
kazywania 1 % podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego.

Podczas akcji będzie także do-
stępny punkt przyjmowania ze-
znań PIT za 2017 r. dla mieszkań-
ców dzielnicy Mokotów. Zaplecze 
merytoryczne przedsięwzięcia 
przy rozliczeniu osób fizycznych 
zapewni: Urząd Skarbowy War-
szawa Mokotów.

FOT. MARCIN KALICKI

Jednym z patronów medialnych 
jest gazeta „Południe”.

Mamy nadzieję, że dzięki akcji 
zwiększamy szanse na prawidło-
wość i terminowość wypełnienia 
deklaracji podatkowych oraz damy 
możliwość osobom, które nie po-
siadają środków finansowych na 
profesjonalną pomoc księgową czy 
doradztwo podatkowe.

Więcej informacji znajdziecie 
Państwo w serwisie Klubu Absol-
wenta Uczelni Łazarskiego.- www.
absolwenci.lazarski.edu.pl. 

Prosimy o zabranie ze sobą 
niezbędnych dokumentów.

dokończenie ze strony 4
- Na wielokondygnacyjnych bu-

dynkach można  przecież dobrze 
zarobić.

Nic dziwnego zatem, że spór 
trwał, a zmagania o uchwalenie 
planu zagospodarowania prze-
strzennego tej części Warszawy 
ciągnęły się od kilku lat. Miesz-
kańcy walczyli z deweloperami, 
byłymi spadkobiercami i osobami 
wykupującymi roszczenia. Ich 
postulaty przez cały czas wspie-
rał Grzegorz Pietruczuk, zastępca 

burmistrza dzielnicy Bielany. To on 
wyszedł z pomysłem uchwalenia 
planu zagospodarowania, który 
rozstrzygnąłby tę sprawę raz na 
zawsze.  W międzyczasie  trwały 
konsultacje. Wybuchały protesty 
i odbywały się wiece. W końcu jed-
nak 22 marca Rada Miasta Stołecz-
nego Warszawy podjęła decyzję.

- Dziękuję wszystkim, którzy 
zaangażowali się w tę sprawę – 
konkluduje zastępca burmistrza 
dzielnicy Bielany, a zarazem 
przewodniczący stowarzyszenia 

Razem dla Bielan Grzegorz Pie-
truczuk. – Dzięki aktywności kil-
kuset mieszkańców, zaangażowa-
niu spółdzielni mieszkaniowych 
„Przedwiośnie” i „Domhut” oraz 
dzięki radnym osiągnęliśmy cel, 
do którego zmierzaliśmy. Mam 
nadzieję, że wojewoda poprze to 
stanowisko.

W zakończenie sporu wierzą 
także mieszkańcy. Liczą na spo-
kój. Przede wszystkim chcą jednak 
mieszkać w zielonej okolicy, a nie 
na placu budowy. 

Park Olszyna uratowany
WŁADYSŁAW ADAMSKI
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Zajęcia Pilates i Zdrowe 
Plecy na Ursynowie
Dzielnica Ursynów oraz Funda-
cja Trzy Kroki zapraszają  dojrza-
łych mieszkańców Ursynowa na 
bezpłatne zajęcia pilates i zdrowe 
plecy.

Zaproszenie kierujemy do 
mieszkańców Ursynowa, szcze-
gólnie po 55 roku życia, zarówno 
kobiet, jak i mężczyzn, o różnej 
sprawności fizycznej, w tym dla 
osób nieaktywnych ruchowo, ma-

jących problemy z utrzymaniem 
właściwej wagi, pragnących po-
prawić i utrzymać kondycję oraz 
dobre samopoczucie oraz ćwiczyć 
pod okiem certyfikowanego in-
struktora.

Proponujmy interesujący pro-
gram zajęć pilates i zdrowe plecy, 
podczas których instruktorka bar-
dzo starannie pokazuje i koryguje 
wykonywanie ćwiczeń. 

Jeśli chcą Państwo przeciw-
działać utracie masy mięśniowej, 
wzmocnić kręgosłup, podnieść 
kondycję i  po prostu poczuć się 
lepiej w swoim ciele oraz nawią-

zać nowe znajomości i przyjaźnie, 
zapraszamy na zajęcia do Domu 
Kultury Stokłosy, ul. Lachmana 5.

UWAGA! Pierwsze zajęcia, 
na których odbędą się zapisy do 
grup, odbędą się 10 kwietnia br. 
(wtorek). Proszę o przybycie na 
preferowaną przez Państwa go-
dzinę i zapisanie się do grupy na 
tę godzinę. Uprzedzamy o tym, 
że na zajęciach jest ograniczona 
liczba miejsc. 

ZAJĘCIA PILATES I ZDRO-
WE PLECY W DOMU KULTURY 
„STOKŁOSY”, ul. LACHMANA 5 

I GRUPA - ZAJĘCIA ZDRO-

WE PLECY – WTOREK, GODZ. 
10.00-11.00

II GRUPA - ZAJĘCIA PILATES 
– WTOREK, GODZ. 11.00-12.00

III GRUPA - ZAJĘCIA ZDRO-
WE PLECY – WTOREK, GODZ. 
12.00-13.00

IV GRUPA – ZAJĘCIA PILA-
TES – WTOREK, GODZ. 13.00-
14.00

W razie wątpliwości proszę 
o wcześniejszy kontakt mejlowy: 
mariola.bedkowska@trzykroki.
org 

Cieszę się, że mam swoją niszę
Z Jarosławem Grudą rozmawia Rafał Dajbor

- Pańskiego debiutu filmowego 
w zasadzie można Panu gratulo-
wać po dziś dzień. Była to bowiem 
„Kronika wypadków miłosnych” 
samego Andrzeja Wajdy, a był Pan 
przecież wtedy jeszcze studentem. 
I nie był to epizodzik…

- Ta propozycja trafiła mi się 
pod koniec pierwszego roku stu-

diów aktorskich, więc proszę sobie 
wyobrazić, jaką niepewność i jed-
nocześnie podekscytowanie wtedy 
czułem. Choć jak dziś o tym myślę, 
to mam wrażenie, że chyba nie do 
końca zdawałem sobie sprawę z za-
szczytu, jaki mnie spotkał. Atmo-
sfera na planie była wspaniała, do 
tego doszła praca z aktorami, któ-

rych do tej pory znałem jedynie ze 
sceny i ekranu. Spotkanie z takimi 
artystami, jak Gabrysia Kownacka 
czy Tadeusz Łomnicki (oboje już 
niestety „świętej pamięci”), ba, 
już nawet podanie im ręki i przed-
stawienie się przed rozpoczęciem 
zdjęć było wielkim przeżyciem.

- Równie „mocny” był Pana 
debiut teatralny – zaraz po szko-
le, w 1988 roku trafił Pan do Te-
atru Powszechnego.

- I zadebiutowałem na tej scenie 
znów u Andrzeja Wajdy, w sztuce 
Anny Bojarskiej „Lekcja polskie-
go”, partnerując m.in. Tadeuszowi 
Łomnickiemu i Joasi Szczepkow-
skiej, których znałem z planu 
„Kroniki wypadków miłosnych”. 
Powszechny wcale nie był moim 
pierwszym pomysłem. Celowałem 
w Teatr Stary w Krakowie. Ale jed-
na z moich koleżanek, marząca 
o zaangażowaniu się do Teatru Po-
wszechnego, zaprosiła do Łodzi na 
nasz spektakl dyplomowy dyrek-
tora Zygmunta Hübnera. Po kilku 
dniach pani profesor Ewa Mirow-
ska, opiekunka mojego roku, po-
wiadomiła mnie, że pan Hübner 
prosi, bym zadzwonił i umówił 
się na spotkanie. Pojechałem do 
Warszawy. Dyrektor powiedział, 
że chciałby mnie w swoim zespo-
le, przedstawił warunki umowy. 
Wciąż myśląc o Teatrze Starym 
poprosiłem pana Hübnera o jeden 
dzień do namysłu. Ale już w po-
ciągu powrotnym do Łodzi powie-
działem sam sobie, że po co mam 
pchać się gdzieś, gdzie nie wiado-
mo, czy mnie zechcą, skoro mam 
teatr, w którym chce mnie sam dy-
rektor. Telefon do pana Hübnera, 
że zdecydowałem się przyjąć jego 
propozycję wykonałem z budki te-
lefonicznej, natychmiast po tym, 
jak wysiadłem w Łodzi z pociągu.

- Tak znalazł się Pan w jednej 
z najważniejszych scen teatral-
nych stolicy…

- Jako ciekawostkę mogę do-
dać, że byłem ostatnim akto-
rem zaangażowanym do Teatru 
Powszechnego przez bardzo już 
wtedy ciężko chorego dyrektora 
Zygmunta Hübnera. Gdy w 1995 
roku obchodzony był jubileusz 
dwudziestolecia tej sceny (która 
oczywiście istniała też wcześniej, 
ale Zygmunt Hübner otworzył jej 
nowy rozdział), uroczysty wieczór 
prowadziło dwóch konferansjerów 
– pierwszy aktor zaangażowany 
przez dyrektora Hübnera, czyli 
Mariusz Benoit, i ostatni, czyli 
ja. Niestety choroba dyrektora 
sprawiła, że nie miałem okazji 
poznać go jako reżysera. Wkrót-
ce po tym, jak stałem się aktorem 
Teatru Powszechnego, dyrektor 
Hübner zmarł. Jednak to w jego 
teatrze dane mi było grać z wiel-
kimi, wspaniałymi kolegami, taki-
mi jak Krystyna Janda, Mirosława 
Dubrawska, Joasia Szczepkowska, 
Tadeusz Łomnicki, Gustaw Lut-
kiewicz, Władysław Kowalski, Ja-
nusz Gajos, Zbyszek Zapasiewicz, 
Franciszek Pieczka… Długo by 
wymieniać.

- Mówiąc o Teatrze Powszech-
nym nie sposób też nie wspo-
mnieć o Pana rozstaniu z tym 
teatrem w 2014 roku…

- Powiem tak: każdy dyrektor 
ma prawo dobierać sobie zespół 
aktorski tak, by pasował do jego 
artystycznej wizji. Dyrektor Paweł 
Łysak też miał takie prawo i nie 
mam o to do niego pretensji. Wiele 
jednak zależy od stylu, w jakim się 
to robi. Spowodowanie, by aktor 
po 26 latach spędzonych w jednym 
teatrze odchodząc z niego czuł 
się zbędny i bezwartościowy nie 

świadczy dobrze o stylu nowego 
dyrektora. I tyle na ten temat.

- Po odejściu z Teatru Po-
wszechnego związał się Pan z gru-
pą teatralną Podaj Dalej. Proszę 
opowiedzieć co to za zespół?

- Teatr Podaj Dalej założyła 
Magdalena Mroszkiewicz, aktorka, 
dramatopisarka i moja koleżanka. 
Poznałem ją wiele lat temu podczas 
realizowania pewnego projektu, 
który ostatecznie nie doszedł do 
skutku. Któregoś dnia zadzwoni-
ła do mnie i zapytała, czy byłbym 
zainteresowany założeniem teatru, 
w którym najpierw gralibyśmy we 
dwoje, z czasem tworząc więk-
szy zespół. Tak zaczęła się nasza 
współpraca. Obecnie zastanawiamy 
się z Magdą, jaką formułę dalszego 
działania przyjąć. Nie ma co kryć, 
że rzecz rozbija się o możliwości 
finansowe. Jeździmy do domów 
kultury i innych miejsc posiadają-
cych swoją scenę w promieniu 200 
kilometrów od Warszawy, ale jakby 
było zapotrzebowanie – możemy też 
pojechać nieco dalej. Drugim zespo-
łem, w którym gram, jest istniejący 
już od wielu, wielu lat Teatr Lek-
tur Szkolnych. Wbrew mogącym 
się rodzić skojarzeniom nie jest to 
żaden teatrzyk podśpiewujący do 
puszczanej z magnetofonu kasety, 
ale profesjonalny teatr objazdowy, 
mający scenografię, światła, efekty 
specjalne itp. i wystawiający takie 
tytuły, jak „Zemsta”, „Antygona”, 
czy nawet „Dziady”. 

- Wielu widzów bardzo żało-
wało, gdy telewizja zakończyła 
realizację popularnego serialu 
„Plebania”. Czy Pana Kazimierz 
Mulak wciąż pamiętany jest 
przez widzów? 

- Odpowiem Panu anegdotą. 
Tak, bywa pamiętany, ale częściej 
bywam kojarzony z serialem „Ran-

czo”, w którym zagrałem zaledwie 
epizod, za to nieustannie mylony 
jestem z jednym z kolegów, który 
grał w nim jednego z „bywalców” 
słynnej ławeczki przed sklepem. 
A co do zakończenia „Plebanii”, 
to żałowali nie tylko widzowie. 
Aktorzy, w tym i ja, także.

- W pana dorobku filmowym 
dominują głównie role chłopów, 
robotników i policjantów. Nie ma 
Pan czasem ochoty zagrać wbrew 
swojemu wizerunkowi np. czułe-
go ojca rodziny, albo wrażliwego 
poetę?

- Pewnie, że chciałbym, jak 
chyba każdy aktor, by ktoś zapro-
ponował mi całkiem inną rolę niż 
te, które na ogół grywam, ale jed-
nocześnie cieszę się, że mam swoją 
niszę, pewien typ ról, w których 
reżyserzy i publiczność wciąż mnie 
chętnie widzą. W momencie, gdy 
rozmawiamy, mam akurat nie-
wiele czasu, bo tak się składa, że 
mam co robić, gram dużo i nie na-
rzekam. Odpukać – oby tak dalej! 
A czy dane mi będzie jakoś jeszcze 
złamać swój wizerunek i pokazać 
się w całkiem innym typie roli – 
czas pokaże.

- Mieszka Pan na Chomiczów-
ce. To przypadek, czy świadomy 
wybór miejsca zamieszkania?

- Określiłbym to jako „przy-
padkowy wybór”, który okazał 
się bardzo trafny. Mój blok stoi 
właściwie w parku, co ma też 
swoje złe strony, bo musiałem 
trochę powalczyć z gołębiami, 
które próbowały założyć gniaz-
do na moim balkonie. Musia-
łem znaleźć pewien złoty śro-
dek. Zniechęcić je do założenia 
gniazda i jednocześnie nie zrobić 
im żadnej krzywdy. Kosztowało 
to trochę wysiłku, ale się udało. 
Przeważają jednak te dobre stro-
ny. Życie w wielkim mieście i wy-
nikające z tego udogodnienia, 
przy jednoczesnym mieszkaniu 
pośród zieleni, wśród pięknych 
drzew, to wspaniała rzecz i bar-
dzo się cieszę, że mieszkam tam, 
gdzie mieszkam.


