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Niechciane nazwy ulic - 2
Rurociąg z gazem  
do Siekierek - 3
Katolickie Dni Filmowe - 4
Po przenosinach,  
przed przenosinami - 6
Bobry bobrują w budżecie - 8

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

MŁODZI SZERMIERZE
14. kwietnia w godz. 9.30–15.00 w Szkole Podstawowej nr 340 przy 
ul. Lokajskiego 3 odbędzie się kolejna edycja wydarzenia „Mistrzostwa 
Ursynowa Młodzików i Pierwszy Krok Szermierczy”.

GIEŁDA KOLEKCJONERSKA
Pocztówki, znaczki, monety, antyki i wiele, wiele innych walorów ko-
lekcjonerskich… Wszystkie będą dostępne na Warszawskiej Giełdzie 
Kolekcjonerskiej, która odbędzie się 14 kwietnia (sobota) w hali Centrum 
Rekreacyjno-Sportowego Dzielnicy Bielany przy ul. Lindego 20. Giełda 
będzie otwarta  w  godzinach 10.00-16.00.

JAKA ORGANIZACJA RUCHU?
Jak stworzyć bezpieczniejszą przestrzeń dla pieszych i pojazdów na 
ul. Prystora – na odcinku od ul. Sławoja-Składkowskiego do ul. Ryżowej? 
Publiczna dyskusja o nowym projekcie stałej organizacji ruchu, podczas 
otwartego spotkania 18 kwietnia (środa), od godz. 18.30
w budynku LVI LO im. Leona Kruczkowskiego przy ul. Dzieci Warszawy 42. 
Natomiast uwagi, opinie i propozycje w formie pisemnej można nadsyłać 
do 27 kwietnia br. na adres: ursus.konsultacje@um.warszawa.pl

SPOTKANIE Z BURMISTRZEM
Celem spotkań jest wysłuchanie mieszkańców i poznanie ich opinii na 
temat dotychczasowej działalności Zarządu Dzielnicy oraz pracy Urzędu 
Dzielnicy Ursynów. Ponadto spotkania umożliwią podsumowanie zrealizo-
wanych inwestycji oraz prezentację dalszych planów, również dotyczących 
budżetu partycypacyjnego. Pierwsze spotkanie odbędzie się 18 kwietnia 
w godz. 16.00-18.00 w namiocie obok stacji metra Stokłosy.

RODZINA 500 PLUS
Przez dwa lata realizacji rządowego programu Rodzina 500 plus w okresie od 
1 kwietnia 2016 r. do 28 lutego br., objęto świadczeniami wychowawczymi 
w Warszawie 99 476 rodzin, 128 030 dzieci – na kwotę 1 468 701 000 zł).

PIRAMIDA
Interdyscyplinarny mię-
dzyszkolny konkursu 
pod nazwą „Piramida”, 
zorganizowany został 
przez  XLII Liceum Ogól-
nokształcące im. Marii 
Konopnickiej przy ul. Ma-
dalińskiego 22. Ogłosze-
nie wyników konkursu 
nastąpi 16 kwietnia. 
Konkurs adresowany 
jest do warszawskich 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych naukami przyrod-
niczymi, w szczególności matematyką, fizyką, chemią i biologią. II etap 
przeprowadzony został 28 lutego  i polegał na jednoczesnym rozwiązaniu 
online zadań testowych przez zespoły ze wszystkich szkół.  Na podstawie 
wyników jury zakwalifikowało do finału 12 zespołów, reprezentujących: 
XXVIII im. J. Kochanowskiego, LXIII LO im. L. Kossutha, XV LO z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. gen. J. Bema, Zespół Szkół Samochodowych 
i Licealnych nr 3 im. I.J. Paderewskiego, XLVIII LO im. E. Dembowskiego, 
XXIV LO im. C. K. Norwida, XXXVIII LO im. St. Kostki–Potockiego, XVI LO 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Sempołowskiej, IV LO im. A. Mickiewicza. 
Finał konkursu odbył się w 9. Kwietnia.

Wiosenne sprzątanie 
WŁADYSŁAW ADAMSKI

Wiosna to nie tylko pożegnanie 
zimy, topienie Marzanny i po-
rządki w mieszkaniach. Na Bie-
lanach to również czas wielkiego 
sprzątania dzielnicy.

Wiosna odsłania wszelkie 
śmieci. Wcześniej niewidoczne, 
wyłaniają się spod stopniałego 
śniegu.  Wygląda to jak ofensywa 
brudu. Dobrze, że są tacy, którzy 
nie akceptują tego stanu rzeczy. 
Organizują oni akcje wielkiego 
sprzątania lub się do nich przy-

łączają. Tak w każdym razie od 
kilku lat dzieje się na Bielanach.

W tym roku wielką akcję 
sprzątania dzielnicy zorgani-
zowano 7 kwietnia. Wszyscy, 
którzy nie mogli już dłużej pa-
trzeć na śmieci w swojej okolicy 
mogli przyłączyć się do sprząta-
nia Młocin, bądź Chomiczówki. 
Chętnych do wzięcia udziału 
w akcji nie zabrakło. W obu 
częściach dzielnicy śmieci zni-
kały w niezw ykłym tempie. 

W rezultacie, chociaż trudno 
w to uwierzyć, w trwającej do 
godziny 14.00 akcji zebrano po-
nad 5 ton śmieci. 

Organizatorem sprzątania na 
Młocinach był lokalny samorząd, 
a inicjatorką Monika Andrzejek. 
Z ramienia Wydziału Ochrony 
Środowiska akcję koordynowała 
natomiast Katarzyna Gajewicz. 
W akcji aktywnie uczestniczyli 
również członkowie stowarzysze-
nia Razem dla Bielan. Na Chomi-

czówce sprzątano ulicę Księżyco-
wą. Inspiracja wyszła od Piotra 
Kolankiewicza, ale wśród sprzą-
tających dostrzegliśmy Grażynę 
Kacprzak, Marcina Włodarczyka 
i Krystiana Lisiaka, którzy akcję 
sprzątania propagowali na wszel-
kich forach internetowych. Oce-
niając po rezultatach z pewnością 
skutecznie. Wśród sprzątających 
zauważyliśmy również zastępców 
burmistrza dzielnicy: 

dokończenie na stronie 8
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Włochy: Michał Wąsowicz odwołany 
MARCIN KALICKI

Zasiadający w fotelu burmistrza 
Włoch od 2006 roku Michał 
Wąsowicz przestał pełnić funkcję 
włodarza dzielnicy. 

Podczas poniedzia łkowej 
(9 kwietnia) sesji Rady Dzielnicy 
rajcy zdecydowali się odwołać 
burmistrza. Nowy burmistrz po-
winien zostać wybrany na wzno-
wionej sesji 24 kwietnia. 

Ostatnia sesja był kontynuacją 
przerwanych obrad z 14 marca, kie-
dy to zaraz po otwarciu i przeczyta-
niu porządku przewodniczący An-
drzej Krupiński zarządził przerwę. 
Poniedziałkowa sesja rozpoczęła się 
od dwugodzinnej dyskusji. Zgro-
madzeni na sali mieszkańcy i radni 
chcieli dowiedzieć się od wniosko-
dawców, jaki był powód złożenia 
wniosku o odwołanie burmistrza 
przez klub Prawa i Sprawiedliwości, 
a także przedstawić swoje przemy-
ślenia na temat pracy i współpracy 
z włodarzem dzielnicy. 

– Zawnioskowaliśmy o odwo-
łanie burmistrza, ponieważ jest 

ku temu kilka merytorycznych 
przesłanek. Zacznę od najważ-
niejszej. Stanowisko burmistrza 
jest niewątpliwie stanowiskiem 
politycznym. Pan burmistrz 
utracił rekomendację klubu Pra-
wa i Sprawiedliwości i w związ-
ku z tym to już samo w sobie jest 
wystarczającym powodem do 
poddania takiego wniosku pod 
głosowanie. Oczywiście to rad-
ni zdecydują, czy podzielą wolę 
naszego klubu, ale oprócz tej jest 

jeszcze szereg innych kwestii. Po-
zwolę sobie przytoczyć tylko kilka. 
Mamy duże zastrzeżenia do pracy 
burmistrza jako szefa całego Za-
rządu. Największym problemem 
z jakim boryka się nasza dziel-
nica to kwestia inwestycji, które 
leżą. Jest także kilka spraw, które 
bada obecnie prokuratura. Mówię 
tutaj o przekazaniu kilku nieru-
chomości w naszej dzielnicy. To 
są działania kładące się cieniem na 
zajmowanym stanowisku. Należy 

je wyjaśnić i nikt nie przesądza 
tych spraw, natomiast my, jako 
klub PiS, złożyliśmy taki wniosek 
i oczekujemy od naszego klubu 
i koalicjanta jego przegłosowania – 
oświadczył Radosław Sosnowski, 
przewodniczący Klubu Radnych 
Prawo i Sprawiedliwość. 

Radni Platformy Obywatelskiej 
przed głosowaniem chcieli dowie-
dzieć się m.in. kto będzie kandy-
datem na nowego burmistrza, bo 
choć uważali dotychczasowego 
włodarza za złego gospodarza, to 
nie chcieliby trafić na kandydaturę 
„jeszcze gorszą”. Na odpowiedź na 
to pytanie radni koalicji rządzącej 
nie chcieli jednak odpowiedzieć. 

Po wyłonieniu komisji skruta-
cyjnej i przygotowaniu kart zarzą-
dzono tajne głosowanie, w wyniku 
którego za odwołaniem burmi-
strza oddano jedenaście głosów, 
przeciwnego zdania było sześciu 
rajców, a czterech wstrzymało się 
od głosu. Oznacza to, że nie tylko 
Michał Wąsowicz przestał pełnić 

funkcję burmistrza. Odwołanie 
burmistrza automatycznie stanowi 
odwołanie całego składu Zarządu 
Dzielnicy. A zatem zastępcami 
przestali być: Christian Młynarek 
(PiS) i Jerzy Kowaliszyn (Porozu-
mienie dla Włoch). 

– Chciałem podziękować 
wszystkim radnym, którzy wspie-
rali mnie w pracy samorządowej 
przez te lata, ale i w ostatnim gło-
sowaniu. Ja wierzę, że nadal bę-
dziemy współpracować, bo życie 
się nie kończy. Dalej będziemy 
pracować, żeby budować tę dziel-
nicę. Dziękuję bardzo – powiedział 
Michał Wąsowicz. 

Po tej wypowiedzi przewodni-
czący Andrzej Krupiński zarządził 
dwudziestominutową przerwę przed 
przejściem do kolejnego punktu, 
czyli wyboru nowego burmistrza. 
Jednak wydłużyła się ona do dwóch 
godzin. Tuż przed godziną 23.00 
przewodniczący wrócił na salę sesji 
zarządził przerwę w obradach do 
24 kwietnia. Najprawdopodobniej 

wtedy poznamy kandydata i nowego 
włodarza dzielnicy. Zgodnie z zapi-
sami § 44 ust. 6 Statutu Dzielnicy 
Włochy m.st. Warszawy, stanowią-
cego załącznik nr 16 do uchwały nr 
LXX/2182/2010 Rady m.st. War-
szawy z dnia 14 stycznia 2010 r., 
„Zarząd Dzielnicy pełni funkcję 
do czasu wyboru lub powołania 
nowego Zarządu Dzielnicy”. Jeżeli 
radni nie powołają nowego Zarządu 
w przeciągu trzydziestu dni wpro-
wadzony zostanie przez Prezydenta 
miasta stołecznego Warszawy tzw. 
zarząd komisaryczny. 

Od redaktora: Pomijając jakie-
kolwiek oceny merytoryczne do-
tychczasowego burmistrza widać 
wyraźnie, że dla partii politycz-
nych istotniejsze są decyzje kor-
poracji politycznej. Zasadą stało 
się w Warszawie, że burmistrzami 
dzielnic zostają nominaci partyj-
ni. PiS i PO postępują identycznie. 
Czy w samorządzie mają rządzić 
partie, czy radni?

Andrzej Rogiński

Strategia rozwoju Warszawy
BOGDAN ŻMIJEWSKI

Przeczytałem projekt Strate-
gii Rozwoju Warszawy do roku 
2030. Wynika z niego, że wszyscy 
wkrótce będziemy piękni, młodzi 
i bogaci. Projekt jest w istocie na-
pisany tak ogólnie, że można by 
taki tekst sprzedać każdemu mia-
stu jako jego strategię. 

Szereg celów brzmi dumnie 
i światowo, a w istocie jest fikcją 
literacką niezgodną z kompeten-
cjami prawnymi Miasta, już o bra-
ku faktycznych kompetencji do ich 
realizacji nie wspominając.

Autorzy strategii twierdzą, że 
gmina będzie uczyć przedsiębior-
ców biznesu, będzie wprowadzać 
przedsiębiorstwa i naukowców na 
rynki i fora zagraniczne. Ciekaw 
jestem, jak to zrobi? Miasto ma 
zapewnić warunki do tworzenia, 
testowania i rozwijania pomysłów 
biznesowych, naukowych. Twór-
com i innowatorom zostanie za-
pewnione wsparcie informacyjne 
i doradcze, uławiające weryfika-
cję i rozwijanie pomysłów. Będzie 

zapewniony dostęp do miejsc 
ułatwiających inkubowanie, te-
stowanie i rozwijanie pomysłów. 
Prowadzone będą działania na 
rzecz ułatwiania akceleracji firm. 
Wszystko to pięknie brzmi aż dech 
zapiera, cokolwiek to znaczy.

Gmina ma stworzyć interdy-
scyplinarną sieć współpracy pod-
miotów nauki, biznesu, kultury 
itd. itp. Dzięki Miastu będą roz-
wijane zdolności mieszkańców do 
kreatywnego myślenia i rozwiązy-
wania problemów, eksperymen-
towania, spełniania się w życiu. 
W tym celu mają powstać i zostać 
wdrożone miejskie programy edu-
kacyjne w szkołach. Też pięknie 
brzmi, ale jak to się ma do usta-
wowych podstaw programowych 
nie wiadomo. 

Miasto Warszawa będzie kształ-
towało efektywnie funkcjonują-
ce systemy innowacji, co równie 
przepięknie brzmi. Miasto popra-
wi także dostęp do wiedzy bizne-
sowej oraz usług doradczych. Będą 

tworzone warunki do kupowania 
i sieciowania przedsiębiorstw, czyli 
monopolizowania rynku (?). Prze-
widziana jest koordynacja wspar-
cia przedsiębiorców na poziomie 
ogólnomiejskim, choć nie istnieją 
żadne systemy wsparcia przedsię-
biorców przez Miasto, bo to nie 
jest zadanie ustawowe gminy, jak 
i wiele innych wyżej wymienio-
nych zadań.

Wspierane będzie budownictwo 
mieszkaniowe przez „inicjatywy 
rynku mieszkań na długotrwały 
i bezpieczny wynajem”, choć nie 

wiem, a nawet nie wyobrażam so-
bie, jak to będzie czynione, bo nie 
znam takich przepisów (a jestem 
z branży).

Promowane będą alternatywne 
i innowacyjne sposoby zaspoka-
jania potrzeb mieszkaniowych 
osób o zróżnicowanych dochodach 
i oczekiwaniach. Domyślam się, że 
będą to namioty, szałasy, barako-
wozy lub ekskluzywne przyczepy 
kempingowe i kampery. I na tym 
się chyba skończy innowacyjność 
i alternatywność.

Nie ma w tej Strategii miejsca 

dla ludzi starych, chorych, nie-
dołężnych, bo jak powiedziałem 
dotyczy ona pięknych, młodych 
i bogatych.  

Strategia na rok 2030 była two-
rzona dwa lata. Miasto deklaruje, 
że od teraz przez kolejne 1-2 lata 
będą tworzone programy szcze-
gółowe. Potem będą tworzone na-
rzędzia wykonawcze, tj. Studium 
rozwoju miasta 3-4 lata oraz plany 
miejscowe, które w Warszawie robi 
się od 3 do 15 lat, a wtedy będzie 
już rok 2030. 

Koszt wdrożenia Strategii ma 

wynieść 30,4 mld złotych. Żad-
nych szczegółowych wyliczeń nie 
przedstawiono. Nie wspomniano 
też, jak wzrośnie zadłużenie Mia-
sta z powodu tej Strategii i czy 
zmieści się ono w ustawowych 
ramach. Myślę, że się nie zmieści, 
bo takiego luzu mamy tylko na 
kilka miliardów złotych. 

Jesienią odbędą się wybory sa-
morządowe. Poszczególne partie 
polityczne wkrótce prezentować 
będą swoje programy, swoje po-
mysły na rozwój Warszawy. Zwy-
cięzcy  wprowadzą swoją strategię. 

Niechciane nazwy ulic
Następnego dnia po opublikowaniu 
materiału „Jak mieszkańcy Śród-
mieścia pozbyli się niechcianych 
nazw ulicy” („Południe” 29 marca 
2018) otrzymaliśmy poniższy list. 
Przypominam, że trzy budynki 
„przemeldowały się” na ul. Polną. 
Okazało się bowiem, że główne wej-
ścia znajdują się od strony ul. Polnej. 

Ich mieszkańcy nie chcieli mieszkać 
ani przy al. Armii Ludowej, ani przy 
al. Lecha Kaczyńskiego. W ten spo-
sób odnieśli się do adresowej wojny 
polityków.

W tym miejscu przypominam, 
że Wojewoda Mazowiecki nie pod-
jął działań w kierunku nowelizacji 
ustawy o zakazie propagowania 

komunizmu, przez co nie można 
zmienić nazwy ul. Związku Walki 
Młodych na ul. Andrzeja „Morro” 
Romockiego – jak by tego chciał wo-
jewoda Zdzisław Sipiera. (aro)

List
Mieszkam na Armii Ludowej !!!!!! 
nr 6 prawie 63 lata i wraz z sąsia-
dami postanowiliśmy na najbliż-

sz y m zebra niu Wspólnot y 
(11 kwietnia) postawić wniosek 
o zamianę adresu naszego domu 
z Kaczyńskiego na Stefani Sempo-
łowskiej bo do tej ulicy zwróco-
ny jest front naszego domu, Gdy 
ta uchwała przejdzie, a sądząc 
z rozmów sąsiedzkich ma duże 
poparcie, wystąpimy do Biura 
Geodezji i Katastru ze stosownym 
wnioskiem. Sąsiedni dom Armii 
Ludowej 4 nosi się z podobnymi 
zamiarami by zmienić obecnego 
patrona na Faustyna Czerwi-
jowskiego bo do tej ulicy też jest 
zwrócony frontem. Mogli byście 
Państwo podpowiedzieć lokato-
rom innych domów na Kaczyń-
skiego o możliwościach zmiany 
patrona, I tak Kaczyńskiego 7 
może przytulić się do Litewskiej, 
Kaczyńskiego 9 do Marszałkow-
skiej 26 zaś Kaczyńskiego 12 stoi 
frontem do Mokotowskiej. Za 
niedługo może okazać się że na 
Kaczyńskiego nikt nie mieszka 
i nawet gdy miasto przewalczy 
zmianę na Trasa Łazienkowska to 
będzie to trasa dla samochodów.

Andrzej Krawczyk

W tym rejonie, tj. u zbiegu ulic Nowoursynowskiej, Filipiny Płaskowickiej i Kokosowej tunel Południowej Obwodnicy Warszawy 

wyjdzie ze skarpy w stronę widocznego Wilanowa.

FOT. JAN KURZAWA

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  

że w dniu 10 kwietnia 2018 roku zmarł

Mieczysław Wodzicki
Dziennikarz

Odszedł od nas Człowiek wielkiego serca,  
wyjątkowej skromności i życzliwości

Uroczystości pogrzebowe odbędą się  
13 kwietnia 2018 r. o godz. 14.30  

w kościele parafialnym w miejscowości Stanowiska, 
woj. świętokrzyskie

Wyrazy głębokiego współczucia  
żonie Wiesławie

przesyłają Ula i Andrzej z rodziną i przyjaciółmi
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Rurociąg z gazem 
dla Siekierek
List otwarty do Piotra Woźnego - Pełnomocnika Rządu ds. Programu 
„Czyste Powietrze” oraz do Cezarego Jurkiewicza - przewodniczący 
Klubu  Radnych PiS w Radzie m. st. Warszawy

Działając w imieniu Stowarzysze-
nia „Augustówka-Małe Siekier-
ki IV” zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o wsparcie naszych działań 
zmierzających do zrealizowania 
przez Mazowiecki Oddział PSG 
inwestycji polegającej na przedłu-
żeniu położonego rurociągu prze-
syłowego gazu ziemnego, biegną-
cego od ul Bartyckiej, poprzez 
ul. Gościniec – do ul. Antoniew-
skiej, Korzennej, Kobylańskiej. 
Spiralnej aż do granic Mokotowa 
z Wilanowem (rejon Siekierek, 
Małych Siekierek i Augustówki). 

Rejon ten jest jednym z naj-
większych „producentów” smogu 
w Warszawie z uwagi na stoso-
wanie głównie opału stałego i to 
bynajmniej nie najwyższej jakości.

Nasze Stowarzyszenie, wspól-
nie z Wydziałem Infrastruktury 
Urzędu m. st. Warszawy zainicjo-
wało zebranie zgłoszeń właścicieli 
i użytkowników nieruchomości 
i doprowadziło do tego, iż złoży-
liśmy w Mazowieckim PSG ponad 
120 wniosków.

Niestety Oddział Mazowie-
cki prowadzi niezrozumiałą dla 
mieszkańców politykę: pomija 
wnioski właścicieli czy posiadaczy 
działek niezbudowanych (którzy 
przecież chcą uiścić „opłatę przy-

łączeniową”, często są w tracie 
rozpoczynania procesu budowla-
nego), zbyt zawężająco interpre-
tuje wymóg posiadania „tytułu 
prawnego” do nieruchomości, 
utożsamiając go jedynie z prawem 
własności itp. Problemem też są 
budynki mieszkalne wzniesione 
kilkadziesiąt lat temu „systemem 
gospodarczym”, a nieujęte w ewi-
dencji budynków – choć od któ-
rych - w większości -  wnoszony 
jest podatek od nieruchomości.

Wnosimy zatem o udzielenie 
wsparcia naszemu postulatowi, 
aby PSG zracjonalizowało swoje 
podejście do sprawy – z jednej 
strony troszcząc się o ekonomicz-
ną efektywność przedsięwzięcia, 
ale aby z drugiej strony włączyło 
się w realizację antysmogowej po-
lityki państwa. 

Michał Kraszewski,  
prezes Zarządu

Joanna Pardus,  
członek Zarządu

Tytuł pochodzi od redakcji
Od redaktora
Przy ulicach: Spiralnej, Koby-

lańskiej czy Korzennej znajdują 
się bieda-posesje. To nie są dział-
ki rekreacyjne. Ich właścicieli nie 

stać na opłacenie przyłączenia do 
sieci gazowej. Na obszarze Augu-
stówki znajdują się jednak takie 
posesje, których właścicieli stać 
na przyłączenie. Ponieważ zabu-
dowa jest słaba i rozproszona to  
Mazowiecki Oddział PSG nie chce 
tam inwestować w sieć gazową. 
Sytuacja nieruchomości, którymi 
władają osoby o różnym stopniu 
majętności bardzo by się zmieniła 
gdyby władze Warszawy zadbały 
o infrastrukturę techniczną Sie-
kierek, w tym Augustówki. Otóż 
do zadań gminy należy realizacja 
sieci wodno-kanalizacyjnej oraz 
dróg publicznych, w tym wykup 
gruntów pod drogi i infrastruk-
turę. Brak wykupów gruntów pod 
drogi uniemożliwia wykonanie 
infrastruktury, w tym gazowej 
i elektroenergetycznej przedsię-
biorstwom za nie odpowiedzial-
nym. 

Budowa infrastruktury zachę-
ciłaby inwestorów, którzy dosto-
sowaliby się do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go. Warto na sprawę spojrzeć także 
z punktu widzenia dbałości o czy-
ste powietrze. Siekierki są jednym 
z producentów smogu.

Andrzej Rogiński
FOT. PRZEMYSŁAW MILLER

Bardzo dużo nikomu niepotrzebnej roboty
BOGDAN ŻMIJEWSKI

Radni Wilanowa wraz z mieszkań-
cami doprowadzili do uchwalenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego tylko dla 
jednej działki nr 2/2 przy ul. Kost-
ki Potockiego. Procedura sporzą-
dzania planu trwała blisko 3 lata. 
Koszty były znaczne. 

Prawdopodobnie Wojewoda 
uchyli ten plan ze względu na 
niezgodność ze studium. Studium 
przewiduje na tej działce usługi, 
a plan zabudowę mieszkaniową. 
Zgodnie z tym planem właściciele 
budynku mogą tylko wybudować 

sobie balkony, windę w środku 
i ocieplić budynek styropianem. 
Nie mogą natomiast go rozbu-
dować, w tym nadbudować. Nie 
wiem zatem po co ten plan. Prace 
budowlane opisane powyżej moż-
na zrobić bez planu. Nie potrze-
ba też dla ich wykonania decyzji 
o warunkach zabudowy. Przy oka-
zji przypominam, że w Wilanowie 
dla tego rejonu nie można uzyskać 
warunków zabudowy, gdyż jest on 
objęty Wilanowskim Parkiem Kul-
turowym, gdzie obowiązuje zakaz 
wydawania takich decyzji.

Mieszkańcy liczyli, że plan po-
zwoli na nadbudowę budynku 
o jedną kondygnację, ale nie zgodził 
się na to Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, choć budynek nie jest wy-
soki (3 kondygnacje) ani zabytkowy.

Kuriozalne jest to, że taki sam 
budynek sąsiedni nadbudowano 
kilka lat temu o jedną  kondygna-
cję za zgodą miejskiego konserwa-
tora zabytków. Wtedy wydawano 
decyzje o warunkach zabudo-
wy, ale nie było jeszcze uchwały 
o utworzeniu Wilanowskiego Par-
ku Kulturowego.

Głos śródmiejskich 
rad osiedli
My, przedstawiciele, przewod-
niczący rad i zarządów osiedli 
w Dzielnicy Śródmieście na spot-
kaniu w 26 lutego w Radzie Osied-
la Muranów zdecydowaliśmy 
o wystąpieniu do Zarządu Dziel-
nicy ze stanowczymi postulatami: 

1. o przestrzeganie i realizowa-
nie §3. pkt.2 Statutu Rad Osiedli 
a także załącznika nr 1 do tego 
Statutu polegającego w szcze-
gólności na - informowaniu rad 
osiedli o wszystkich procedurach 
związanych z wydawaniem wa-
runków zabudowy i pozwoleniach 
na budowę obiektów w ramach 
właściwości terytorialnych rad 
- informowaniu rad osiedli oraz 
konsultowania z radami wszyst-
kich planów i projektów zagospo-
darowania terenów zarządzanych 
przez samorządowe jednostki 
nadzorowane przez Dzielnicę - 
konsultowaniu zmian w organi-
zacji ruchu na drogach lokalnych 
i gminnych, oraz wewnętrznych 
administrowanych przez organy 
i jednostki Dzielnicy - konsul-
towaniu i opiniowaniu funkcjo-
nowania komunikacji miejskiej, 
w tym lokalizacji przystanków - 
konsultowaniu i opiniowaniu two-
rzenia i funkcjonowania placówek 
usługowych, handlowych i targo-
wisk - konsultowaniu i opiniowa-

niu tworzenie i funkcjonowanie 
parkingów oraz infrastruktury 
technicznej.

2. konsultowania z radami i opi-
niowania przez rady właściwe te-
rytorialnie wszystkich wniosków 
o nadanie nazw obiektom miej-
skim, przy czym opinia rady po-
winna mieć wagę decydującą.

Występujemy również do Za-
rządu i Rady Dzielnicy z wnioska-
mi o: 1. uznanie jako obowiązu-
jące uchwał ogólnych rad osiedli 
upoważniających zarządy osiedli 
do występowania i procedowa-
nia spraw, które są przedmiotem 
uchwały ogólnej -1- 2. uznanie 
i dopuszczenie przez Radę Dziel-
nicy wystąpień upoważnionych 
przedstawicieli rad osiedli (prze-
wodniczących lub przedstawicieli 
zarządów) na sesjach Rady Dziel-
nicy jako oficjalnych stanowisk rad 
osiedli nie wymagających wcześ-
niejszych uchwał.

Domagamy się również, aby 
wszystkie projekty przyjmowa-
ne w budżecie partycypacyjnym 
i dopuszczone do opiniowania 
w II etapie projektu były opinio-
wane przez właściwe terytorialnie 
rady osiedli na równi z opiniowa-
niem przez biura i inne jednostki 
samorządowe. Zebrani przedsta-
wiciele śródmiejskich rad osiedli 

ustalili, że dalsze pomijanie rad 
osiedli przy informowaniu ich 
o inwestycjach, zagospodarowaniu 
terenów i zmian w infrastrukturze 
obszarów osiedli a także pomijanie 
opinii osiedli dotyczące nazewni-
ctwa obiektów miejskich na ich te-
renie zaprzecza sensowi istnienia 
lokalnych jednostek samorządo-
wych, prowadzi do ignorowania 
głosu mieszkańców a na dodatek 
jest nie zgodne z Europejską Kartą 
Samorządu Lokalnego, którą Pol-
ska ratyfikowała w 1993 r. 

Jednocześnie chcielibyśmy 
przypomnieć, że rady osiedli 
działają na podstawie Ustaw - o sa-
morządzie gminnym, - o ustroju 
m.st. Warszawy Statutów - m.st. 
Warszawy - Dzielnicy Śródmieście 
m.st. Warszawy - Osiedli w Dziel-
nicy Śródmieście m.st. Warszawy 
i zostały wybrane w wyborach 
powszechnych i tajnych przepro-
wadzonych na terenie osiedli, więc 
mają legitymację prawną do repre-
zentowania mieszkańców osiedli 
a także (zgodnie z EKSL) …”do 
kierowania i zarządzania zasad-
niczą częścią spraw publicznych 
na ich własną odpowiedzialność 
i w interesie ich mieszkańców”.

Podpisali przedstawiciele 8. 
spośród 9. rad osiedli

List otwarty do dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego

Czy torowiska zazielenią się
Szanowny Panie Dyrektorze, 

piszę do Pana w sprawie projek-
tów, które pod wspólną nazwą 
„Zielone Torowiska” zgłosiłem 
w roku 2017 do budżetu partycy-
pacyjnego. Projekty zazielenienia 
torowisk wzdłuż ulic 11 Listopada, 
Filtrowej i Nowowiejskiej zostały 
wybrane w głosowaniu miesz-
kańców i winny być realizowane 
w 2018 roku.

Jak się właśnie dowiedziałem 
w piśmie skierowanym do Pani 
Burmistrz Dzielnicy Ochota, po-
informował Pan Dyrektor o co 
najmniej dwuletniej zwłoce w re-
alizacji dwóch z trzech projektów. 
Co więcej, powołał się Pan na moją 
aprobatę dla takiego rozwiązania. 
Informuję Pana, że nigdy nie wy-
raziłem na to zgody. Ponadto oba-
wiam się, że taka zwłoka oznacza 
faktycznie zaniechanie realizacji 
tych projektów.

W przywołanym piśmie po-
wołuje się Pan na moje spotkanie 
z dnia 9 października 2017 r., któ-
re odbyłem z Dyrektorem Pionu 
Inwestycji Zarządu Transportu 
Miejskiego panem Franciszkiem 
Kujawskim oraz panem Łukaszem 
Filipczakiem odpowiedzialnym 
w ZTM za projekty z budżetu 
partycypacyjnego. Na spotkaniu 
usłyszałem od pana dyrektora 
Franciszka Kujawskiego nastę-
pujące ultimatum: albo zgodzę 
się na realizację jedynie jednego 
z trzech zielonych torowisk, albo 
ZTM odmówi realizacji wszyst-
kich projektów „Zielone Torowi-

ska”. Nie zgodziłem się na takie 
stawianie sprawy. W moim od-
czuciu jedynym wariantem było, 
aby torowisko przy ulicy 11 Listo-
pada zazielenić wiosną 2018 roku, 
natomiast torowiska przy ulicach 
Filtrowej i Nowowiejskiej jesienią 
2018 roku. Kilka miesięcy dzielą-
ce te realizacje winno wystarczyć, 
aby wyciągnąć wnioski z pierwszej 
budowy zielonego torowiska.

Po tym spotkaniu otrzymałem 
protokół, który mimo to nadal 
sprowadzał realizację trzech pro-
jektów jedynie do zazielenienia 
torowiska przy ul. 11 Listopada. 
Natychmiast wysłałem pisemne 
sprostowanie do zapisów zawar-
tych w protokole. Wydawało mi 
się, że moje stanowisko zostało 
przez ZTM zrozumiane. 

Przypomnę, że moje trzy pro-
jekty były szczegółowo weryfi-
kowane i w całości uzgodnione 
przez pracowników zarówno Za-
rządu Transportu Miejskiego jak 
i Tramwajów Warszawskich. Tak-
że kwestie finansowania, o których 
Pan pisze były rozpatrywane. Co 
więcej, wartość projektu, o którym 
pisze Pan, że będzie kosztował 
dwukrotnie drożej, została w przez 
Pana podwładnych obniżona! Pod 
wpływem formułowanych przez 
urzędników propozycji nie do 
odrzucenia „albo pan akceptuje 
zmiany albo weryfikujemy pro-
jekty negatywnie” zgodziłem 
się na daleko idącą modyfikację 
moich propozycji. Mimo zmian 
mieszkańcy Ochoty, Pragi Północ 

i Śródmieścia wybrali te projekty 
w głosowaniu.

Od tej pory zgodnie z regula-
minem budżetu partycypacyj-
nego przestaję być dysponentem 
przegłosowanych projektów. Sta-
ją się one własnością wszystkich 
mieszkańców Warszawy. Przed-
miotem umowy między władzami 
miasta a mieszkańcami. Ta umo-
wa jasno wskazuje, że realizacja 
projektów winna nastąpić w 2018 
roku, a nie według uznania rea-
lizujących projekty urzędników 
czy autora projektów. Owszem, 
istnieje dobry obyczaj konsulta-
cji autorów projektów w trakcie 
ich realizacji. Ustalenia te jednak 
nie mogą dotyczyć tak istotnych 
zmian, jak dwuletnia zwłoka 
w realizacji czy całkowite wyco-
fanie projektów. Podkreślałem 
te kwestie w rozmowie z Panem 
dyrektorem Franciszkiem Ku-
jawskim. Nie zmieniłem zdania 
w tym zakresie.

Istotny jest też fakt, iż każ-
dy z wymienionych projektów 
uszczuplił tegoroczne budże-
ty trzech dzielnic o 100 tys. zł. 
Środki te zostały przekazane do 
ZTM. Co się stanie z tymi środ-
kami, jeśli projekty nie będą re-
alizowane? Wszystkie te kwestie 
podniosła Rada Dzielnicy Ochota 
w swoim stanowisku z 30 stycznia 
2018 roku. 

Bardzo się cieszę z deklarowa-
nej przez Pana w piśmie chęci za-
zieleniania nowych torowisk.

dokończenie na stronie 4
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SŁUCH  
nieIDEALNY

SŁUCH STATYSTYCZNIE
Zgodnie z wynikami Narodowe-
go Spisu Powszechnego problem 
niedosłuchu dotyczy w Polsce 
ponad 6 mln osób. Niemal po-
łowa osób po 50. roku życia ma 
kłopoty ze zrozumieniem roz-
mowy w hałasie, a wśród osób 
starszych na niedosłuch cierpi 
aż 74% badanych. Niedosłuch 
nie jest już wyłącznie domeną 
seniorów, dotyka także mło-
dzież i małe dzieci. Co czwarty 
polski nastolatek ma kłopoty ze 
słuchem – wynika z danych ze-
branych podczas Narodowego 
Testu Słuchu. 

Dlaczego słyszymy coraz go-
rzej?

Pierwszą przyczyną nabyte-
go niedosłuchu jest starzenie się 
społeczeństwa, co jest procesem 
nieuniknionym. Drugim powo-
dem jest wszechobecny hałas: go-
dziny spędzone ze słuchawkami 
w uszach, spacery po ruchliwych 
i gwarnych ulicach, harmider pod-
czas koncertów i imprez, praca 
w fabryce przy głośno pracujących 
urządzeniach. 

Światowa Organizacja Zdrowia 
szacuje, że aż 1/10 ludzi na całym 
świecie jest codziennie narażona 
na uciążliwe dźwięki, które powo-
dują stałą degradację słuchu.

NADSTAW USZU
Twoi bliscy irytują się, że zbyt 
głośno oglądasz telewizję? Masz 
wrażenie, że Twoi rozmówcy mó-
wią niewyraźnie przez telefon? 
Słyszysz dźwięk w głośnym oto-
czeniu, ale nie jesteś w stanie zlo-
kalizować jego kierunku? Odczu-
wasz brzęczenie, bądź szumienie 
w uszach?

SŁUCH POD LUPĄ
Ludzki układ słuchowy jest bardzo 
złożony, a gdy zaczyna szwanko-
wać, nie wystarczy po prostu za-
łożyć dowolny aparat słuchowy, 
włączyć go i ustawić głośność. Aby 
jak najlepiej wykorzystać słuch, 
należy zacząć od wizyty u spe-
cjalisty. Zbada on słuch, wypyta 
o styl życia i wspólnie z pacjentem 
znajdzie najlepsze rozwiązanie. 
Badanie słuchu jest bezbolesne, 
bezinwazyjne i szybkie, a wiele ga-
binetów akustyki słuchu wykonuje 
je bezpłatne. Często skutecznym 
rozwiązaniem otwierającym drzwi 
do świata dźwięków, które wyda-
wały się bezpowrotnie utracone, 
może okazać się aparat słuchowy.

APARAT NIE TAKI STRASZNY
W Polsce aparaty słuchowe, bez 
względu na wiek są refundowane. 
Współczesne aparaty słuchowe to 
maleńkie cuda techniki. Ich czu-

łe mikrofony koncentrują się na 
mowie, jednocześnie wytłumiając 
hałasy otoczenia. Mogą one być 
regulowane za pośrednictwem 
smartfona, współpracują z wielo-
ma innymi urządzeniami elektro-
nicznymi, z których korzystamy 
na co dzień. Są prawie niewidocz-
ne lub zminiaturyzowane do ele-
ganckich i estetycznych kształtów, 
a ich obsługa jest bardzo prosta.

Aparaty słuchowe dopasowane 
do możliwości słuchowych i po-
trzeb pacjenta pomagają słyszeć 
optymalnie w różnych sytuacjach 
i w każdych warunkach aku-
stycznych. Ich noszenie powo-
duje mniejszy wysiłek słuchowy, 
łatwiejsze zapamiętywanie oraz 
lepsze rozumienie mowy nawet 
w głośnym otoczeniu. Pozwala-
ją również zlokalizować źródło 
dźwięku, co znacznie podnosi 
bezpieczeństwo użytkowników. 

Noszenie ich zapobiega dalszej 
degradacji słuchu, zwiększa kom-
fort słyszenia, a tym samym funk-
cjonowania osób niedosłyszących. 
Zaczynają czuć się bezpieczniej, 
wraca ich pewność siebie oraz ra-
dość życia.

Na naszym słuchu polegamy 
w wielu istotnych sytuacjach ży-
ciowych, dlatego nie zapominajmy 
go cenić i dbać o niego.

Katolickie Dni Filmowe
W dniach 14 – 15 kwietnia br. w „Centrum Łowicka” przy ul. Łowickiej odbędą się XII Katolickie Dni Filmowe.

Katolickie Dni Filmowe to dwu-
dniowe pokazy filmowe, które na 
początku służyły promocji filmów 
prezentowanych podczas Między-
narodowego Katolickiego Festiwa-
lu Filmów i Multimediów w Nie-
pokalanowie. Od 2009 r., dzięki 
inicjatywie śp. Artura Górskiego, 
posła na Sejm RP, KDF znalazły 
stałą siedzibę w Centrum Łowi-
cka i stały się oczekiwanym przez 
warszawską publiczność dorocz-
nym wydarzeniem kulturalnym 
pod Jego patronatem. Tegoroczna 
edycja KDF po raz pierwszy będzie 
nosiła imię Artura Górskiego. 
Patronat honorowy nad wydarze-
niem kontynuuje brat śp. Artura 
Górskiego, Patryk Górski, radny 
Dzielnicy Mokotów.

Podczas tegorocznego prze-
glądu zostanie zaprezentowa-
nych 12 filmów. Sobotni blok 
tematyczny „Niepodległa – stu-
lecie odzyskania niepodległości” 
rozpocznie zrealizowany przez 
Instytut Pamięci Narodowej klip 
filmowy „Niepodległa”. Kolejne 
projekcje: filmy Krzysztofa Woj-
ciechowskiego i filmy z Festiwalu 
Filmowego NNW ilustrują dąże-
nia niepodległościowe Polaków nie 
tylko na drodze oręża wojskowego, 
ale także poprzez integrującą rolę 
społeczną literatury romantycz-
nej oraz patriotyczne wychowanie, 
kształtujące ducha młodych Pola-
ków 20-lecia międzywojennego. 

Festiwal NNW reprezentuje rów-
nież dokument „Bronisław Piłsud-
ski. Zesłaniec, etnograf, bohater”, 
który opowiada o dwóch braciach 
Piłsudskich, którzy w różny sposób 
walczyli o niepodległość Polski. 
Józef, Marszałek Polski, na polach 
bitewnych, starszy Bronisław wy-
brał drogę naukowca. Zesłany na 
nieludzką ziemię, potrafił wpłynąć 
na losy świata. Walorem filmu są 
niewątpliwie unikalne materiały 
archiwalne sprzed prawie stu lat!

W programie sobotnim obecna 
jest również aktualna tematyka ra-
towania Żydów przez polskie rodzi-
ny w czasie niemieckiej okupacji 
–„Łączka ojca” Krzysztofa Wojcie-
chowskiego i Życie za życie” Arka-
diusza Gołębiewskiego. W trakcie 
sobotnich projekcji przewidziane są 
spotkania z autorami dokumentów.

Zgodnie z tradycją KDF, dru-
gi dzień projekcji filmowych po-
święcony jest filmom tworzonym 
z inspiracji chrześcijańskiej, po-
budzającym do głębszej refleksji. 
W tegorocznej edycji tematykę 
wiary podejmuje już ostatnia po-
zycja pokazów sobotnich, dramat 
historyczny „Milczenie” w reż. 
Martina Scorsese. Film przeno-
si widza w realia XVII-wiecznej 
Japonii. Autor, poprzez wstrząsa-
jący obraz okrucieństwa feudal-
nych panów wobec nawróconych 
na chrześcijaństwo, stawia pytanie 
o granice świadectwa wiary.

Niedzielne projekcje rozpocznie 
film Krzysztofa Tadeja „Człowiek 
Boga”, przedstawiający postać 
i działalność polskiego kapłana 
ks. Władysława Bukowińskiego, 
zwanego Apostołem Kazachstanu, 
beatyfikowanego w 2016 r, więźnia 
sowieckich łagrów, duszpasterza 
w Kazachstanie i całej sowieckiej 
Azji Środkowej. Następna pozy-
cja, nowy film Jarosława Mańki 
„Fatima. Orędzie wciąż aktualne” 
przypomina nie tylko historię Ob-
jawień, ale też ich ogromny wpływ 

na losy świata. Po filmie spotkanie 
z przedstawicielem producenta. 
„Luter i rewolucja protestancka” 
to nowe dzieło Grzegorza Brauna 
i Fundacji Osuchowa, ukazujące 
prawdziwe oblicze reformacji. 
Cykl oryginalnych animacji, któ-
re w komiksowej stylistyce ujmu-
ją niektóre kluczowe dla narracji 
autora sytuacje, a także specjalnie 
skomponowana muzyka to dodat-
kowe walory filmu. Podczas pro-
jekcji spotkanie z autorem.

Amerykańska produkcja „Szare 

Anioły” w reż. Joe Campo ukazuje 
pracę ojców franciszkanów wnaj-
trudniejszych na świecie miejscach 
do życia, pośród ludzi biednych 
i odrzuconych ale też wartość wia-
ry i nadziei, która może odmienić 
każde życie. Po projekcji spotkanie 
z dystrybutorami filmu, założycie-
lami „High Hope Films Studio” 
Warsaw.

Niedzielne projekcje zakończy 
poruszający dokument Mariusza 
Pilisa i Dariusza Walusiaka „Te-
raz i w godziną śmierci”, filmowe 

świadectwo siły modlitwy, która 
może zmienić bieg historii, zatrzy-
mać zło.

Dla upamiętnienia 2. rocznicy 
śmierci Artura Górskiego, posła 
na Sejm RP tegoroczna edycja KDF 
wzbogacona została minikoncer-
tem Kamili Malik - skrzypce.

Na wszystkie projekcje wstęp 
wolny. Patronat prasowy: „Połu-
dnie”.

Lidia Nowicka,  
dyrektor programowy  

Katolickich Dni Filmowych

Niecka wodna 
Stowarzyszenie Otwarty Ursynów wystąpiło z inicjatywą przywrócenia 
wody w parku u stóp Kopy Cwila. W związku z tym przygotowano dwie 
koncepcje – jedną zakładającą rewitalizację niecki przy zachowaniu 
obecnego kształtu zagłębienia, drugą – utworzenie w miejsce istniejącej 
niecki placu wodnego z różnorodnymi atrakcjami wodnymi i małą 
architekturą. W tej sprawie Urząd dzielnicy organizuje konsultacje 
18 kwietnia w godz. 14.00-18.00 – przy stacji metra Stokłosy, 21 kwiet-
nia w godz. 11.30-16.00 – przy niecce przy Kopie Cwila.

dokończenie ze strony 3
Ta deklaracja dotyczy jednak 

torowisk budowanych na pod-
budowie betonowej. Tymczasem 
większość warszawskich torowisk 
ma budowę podsypkową. Moje 
projekty miały na celu wypraco-
wanie technologii, która mogła-
by posłużyć zazielenianiu właśnie 
tych najpopularniejszych w War-
szawie torowisk. Chciałbym, by 
technologia ta była powielana 
w kolejnych miejscach. To istotnie 
zwiększyłoby powierzchnię biolo-
gicznie czynną warszawskich ulic, 
zmniejszyłoby hałas generowany 
przez tramwaje, a także istotnie 
poprawiłoby estetykę miasta.

Panie Dyrektorze, liczę iż mimo 
dotychczasowych rozbieżności, 

ponownie rozważy Pan realizację 
wszystkich projektów „Zielone 
Torowiska” zgodnie z wymogami 
reguł budżetu partycypacyjnego 
tj. w 2018 roku. Domagam się wy-
wiązania się z umowy społecznej 
zawartej między władzami miasta 
a mieszkańcami!

Z uwagi na fakt, iż przedstawi-
ciele Zarządu Transportu Miej-
skiego rozpowszechniają niepraw-
dziwe informacje na temat mojej 
zgody na opóźnienie realizacji 
projektów, pozwalam sobie upub-
licznić moje pismo do Pana.

Grzegorz Walkiewicz, 
prezes Stowarzyszenia  

Warszawa Obywatelska

Czy torowiska zazielenią się

Wszechnica Żywieniowa
Wszechnica Żywieniowa Wy-
dział Nauk o Żywieniu Człowieka 
i Konsumpcji SGGW zaprasza na 
prelekcję pt. „Żywność i żywienie 
a zdrowie. Dlaczego w massme-
diach jest tak dużo błędnych in-
formacji?” Prelekcję wygłosi prof. 
dr hab. Wojciech Roszkowski 

(Katedra  Żywienia Człowieka, 
SGGW) 18 kwietnia, o godz. 17.15 
w SGGW przy ul. Nowoursynow-
skiej 159C na Wydziale Nauk 
o Żywieniu Człowieka i Konsump-
cji (zielony budynek, nr 32), w Auli 
II. Wstęp wolny.
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filmtimproductions@gmail.com
Michał Słomka 697 504 228; Piotr Machałowski 509 312 824

GRAWEROWANE WAŁKI DO CIASTA
 świetny i łatwy sposób na niebanalne ciastka

www.grawerowanewalki.pl

Nowi patroni –  
Wojciech Kilar
RAFAŁ DAJBOR

Dekomunizacja budzi emocje, ale 
decyzją władz stała się faktem. 
W Warszawie zawisły tabliczki 
z nazwiskami nowych patro-
nów. Dotyczy to także Ursynowa 
i Mokotowa. Choć wydawać by się 
mogło, że nowi patroni to ludzie 
powszechnie znani, warto przypo-
mnieć sylwetki niektórych z nich. 
Zwłaszcza artystów, z których twór-
czością spotykamy się często, gdy 
włączamy telewizor, lub też ogląda-
jąc w kinie filmy sprzed lat. Wśród 
nowych patronów ulic znaleźli się 
bowiem także znani kompozytorzy 
muzyki filmowej. W bieżącym nu-
merze „Południa” przyjrzymy się 
sylwetce Wojciecha Kilara.

Wybitny kompozytor urodził 
się 17 lipca 1932 r. we Lwowie. 
Był synem Neonilli Kilar (1906-
1993), aktorki występującej przed 
wojną na scenach Stanisławowa 
i Lwowa, a po wojnie – w teatrach 
śląskich. Uznawany jest obok 
Henryka Mikołaja Góreckiego 
i Krzysztofa Pendereckiego, za 
współtwórcę kształtu polskiej 
dwudziestowiecznej, nowoczesnej 
muzyki klasycznej. Jest autorem 
utworów orkiestrowych, kameral-
nych, wokalno-instrumentalnych, 
fortepianowych. Pisał dla teatru, 
telewizji i radia. Największą, 
światową sławę i popularność nie 
tylko w kręgu muzyki klasycznej, 

ale także trwałe miejsce w pop-
-kulturze przyniosła mu jednak 
muzyka pisana do filmów. 

Jako twórca muzyki filmowej 
debiutował w 1958 r. krótkim fil-
mem dokumentalnym „Narciarze” 
w reżyserii Natalii Brzozowskiej. 
Ten skromny wstęp okazał się być 
początkiem wielkiej kariery, pod-
czas której Kilar komponował dla 
najwybitniejszych reżyserów, ar-
tystów kina formatu światowego, 
by wspomnieć choćby takie – za-
równo polskie, jak i zagraniczne – 
nazwiska, jak Jane Campion, Fran-
cis Ford Coppola, Wojciech Jerzy 
Has, Krzysztof Kieślowski, Tade-
usz Konwicki, Peter Lilienthal, 
Roman Polański, Andrzej Wajda 
i Krzysztof Zanussi. Na liście fil-
mowców, z którymi współpraco-
wał znajdują się także m.in. Syl-
wester Chęciński, Jerzy Hoffman, 
Maria Kaniewska Kazimierz Kutz, 
Stanisław Lenartowicz, Janusz Ma-
jewski, Marek Piwowski, Bohdan 
Poręba i Stanisław Różewicz. Za 
wiele swoich filmowych kompozy-
cji otrzymał nagrody i nominacje 
do nagród. Na Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdańsku 
nagrodzono go za muzykę do „Li-
nii” i „Znikąd donikąd” Kazimie-
rza Kutza, „Bilansu kwartalnego” 
i „Spirali”  Krzysztofa Zanussiego 
oraz „Ziemi obiecanej” Andrze-

ja Wajdy. Ten film przyniósł mu 
wyróżnienie specjalne – w 2015 r. 
na FPFF odbywającym się w Gdy-
ni otrzymał za muzykę do dzieła 
Wajdy Diamentowe Lwy z okazji 
40-lecia festiwalu. Jego kompo-
zycja do „Ziemi obiecanej” uzna-
na została za najlepszą muzykę 
40-lecia. Muzyka do „Pianisty” 
Romana Polańskiego została na-
tomiast wyróżniona Cezarem 
(nagrodą Francuskiej Akademii 
Sztuki Filmowej) oraz nominacją 
do nagrody BAFTA przyznawa-
nej w Wielkiej Brytanii. Wojciech 
Kilar był ponadto twórcą muzyki 
do niezwykle popularnych seriali, 
takich jak „Przygody pana Micha-
ła”, „Wielka miłość Balzaka” i „Ro-
dzina Połanieckich”. Przez wielu 
filmoznawców uznawany jest za 
najwybitniejszego kompozytora 
muzyki filmowej w dziejach pol-
skiego kina.

Zmarł 29 grudnia 2013 r. 
w Katowicach. Ulica jego imienia 
znajduje się na Ursynowie. Jest to 
niewielka uliczka położona po-
między ulicami Indiry Gandhi, 
Dereniową, Płaskowickiej i aleją 
Komisji Edukacji Narodowej, 
nieopodal ursynowskiego Urzędu 
Dzielnicy. Wojciech Kilar zastąpił 
jako patron Jana Wasilkowskiego 
(1898-1977), prawnika, sędziego 
i działacza PZPR.

Moja historia z Ursynowa

Puste parkingi
Na Kazury wprowadziłam się jako 
dziecko latem 1988 r. i zaraz po-
szłam do pierwszej klasy Szkoły 
Podstawowej nr 325 przy ul. Na 
Uboczu 9. Nosiliśmy jeszcze far-
tuszki i tarcze, a pączki w szkol-
nym sklepiku były po kilka zło-
tych. Wszystko się zmieniło na 
przełomie pierwszej i drugiej klasy 
(lato 1989 r.). Kiedy po powrocie 
do szkoły poszliśmy po pączki 
do szkolnego sklepiku, koszto-
wały one już kilkaset złotych. Na 
szczęście przestano nam kazać 
chodzić w tych paskudnych gra-
natowych fartuszkach. Pozytywów 
było oczywiście więcej…

Mniej więcej w tym samym 
czasie budowano jeszcze ostatnie 
bloki przy ul. Kazury – wszystkie 
„dwójki”, które powstały zamiast 
planowanej w tym miejscu szkoły, 
a także 4 i 6, a na koniec 5. O „je-
dynce” nie wspominam, bo to 
inna era. Codziennie rano obser-
wowałam z okna w kuchni, jedząc 
śniadanie, jak dźwigi pracowały 
na budowie Kazury 4, podobała 
mi się też zewnętrzna winda, którą 
jeździli robotnicy.

Sąsiadka z naprzeciwka sprowa-
dziła się na Kazury swoją syrenką. 
Syrenka się postarała - przywiozła 
ją tu z rzeczami i rodziną, jednak 
pod blokiem odmówiła dalszej 
współpracy. Więcej już nie ruszy-
ła. Samochód stał tak przez jakiś 
czas. Aż wszyscy znający się co 
nieco sąsiedzi z bloku postano-
wili pomóc sąsiadce wypchnąć ją 

na parking pod Górkę Kazurkę, 
dorosłym towarzyszyły wszystkie 
dzieciaki z okolicznych bloków, 
biegnąc wesoło za samochodem. 
Na ten parking odprowadzało się 
wtedy takie nieprzydatne auta  – 
na osiedlu się nie parkowało, a na 
parkingach było mnóstwo wolne-
go miejsca.

Pamiętam, gdy wracałyśmy 
z mamą ze świetlicy szkolnej, jak 
dwie młode dziewczyny  ugrzę-
zły w błocie między budowanymi 
właśnie blokami Kazury 2C i 2D. 
Wołały o pomoc, żeby je wydostać. 
Błoto na Kazury miało właściwości 
gliny i każdy, kto w nie wszedł, był 
od razu „wciągany” prawie po kola-
na. Moja mama elegancko ubrana, 
bo przecież wracała z pracy, nie 
bardzo miała pomysł, jak im po-
móc. Na szczęście pojawił się jakiś 
robotnik w gumofilcach, który 
wyciągnął dziewczyny z kłopotu.  

Wszędzie było wtedy daleko. 
Mimo że szkoła była w tym samym 

miejscu, co teraz, po drugiej stro-
nie Stryjeńskich, to nie prowadziła 
do niej żadna droga ani chodnik 
z mojej części osiedla. Chodziło się 
więc naokoło, poprzez do połowy 
rozkopane „boisko”, okrążając te-
ren żłobka, który wtedy rozpoczęli 
budować, (ale nadal go jeszcze nie 
ma), albo potem między świeżo 
wybudowanym budynkiem przy 
Kazury 4 a miejscem, gdzie miał 
stanąć blok Kazury 2F ze sklepem 
spożywczym. Po wszelkie zakupy 
po pracy i szkole trzeba było iść 
specjalnie na inne osiedle, w prze-
ciwnym kierunku niż dom – cofa-
łyśmy się najczęściej na osiedle przy 
ul.  Na Uboczu do sklepu, który na-
zywano chyba „Baniocha” i który 
był w miejscu, gdzie obecnie stoi 
blok Braci Wagów 11. Czasem cho-
dziłyśmy po płytach do sklepu po 
drugiej stronie Płaskowickiej – na 
Hirszfelda, gdzie teraz jest Biedron-
ka. W tym sklepie rodzice kupili mi 
wymarzoną ruską temperówkę – 
nadal sprawną i niezawodną, waży 
ponad pół kilo i jest niezniszczal-
na... pewnie dlatego gospodarka się 
im posypała.

Pierwszy raz byliśmy z rodzi-
cami na Kazury wiosną 1987 r. – 
tata miał świetny pomysł, żeby tę 
wizytę uwiecznić na zdjęciach – na 
zdjęciu za mną budowany właśnie 
budynek Kazury 19.

Hanna Wróbel 
Inicjatywa Mieszkań-
ców Ursynowa
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Służewski Dom Kultury, ul. Bacha 15
13 kwietnia, godz. 19.00 - Koncert - San Luis Tango i Magdalena Lechowska. Tango prosto z Argentyny, ale 
z Polską duszą! Bilety 40 zł; 14 kwietnia, godz. 11.00 - Wspólny ogród – spotkanie. Wstęp wolny; 14 kwiet-
nia, godz. 18.00 - Scena folkowa nad Dolinką – Kolory Indii. Unikalny styl tańca grupy mohini. Muzyka 
na żywo. Bilety 30 zł; 15 kwietnia, godz. 16.00 - Dziecięce ogrody muzyczne: Indie. Dla dzieci w wieku 
6-10 lat. Bilety 10 zł; 15 kwietnia, godz. 19.00 - Jam session nad Dolinką dla muzyków początkujących 
i zaawansowanych. Zapewniamy perkusję oraz wzmacniacze instrumentalne. Wstęp wolny; 17 kwietnia, 
godz. 18.00 - Wykład o kolekcji klejnotów ze skarbca Irańskiego Banku Państwowego w Teheranie popro-
wadzi historyk sztuki Karolina Krzywicka. Wstęp wolny; 18 kwietnia, godz. 18.00 - Seans filmowy dla 
miłośników dobrej komedii. Wstęp wolny. 20 kwietnia, godz. 19.00 - Recital Marcina Stycznia z zespołem 
- Usłyszymy piosenki Leonarda Cohena w tłumaczeniu Marcina Stycznia. Bilety.; 21 kwietnia, godz. 11.00 
- Letnie warsztaty w ogrodzie. Opłata na miejscu; 21 kwietnia, godz. 18.00 - Recital Izabeli Szafrańskiej 
„Piosenki mi najbliższe”. Muzyka wybitnych kompozytorów (m.in. Zbigniew Łapiński, Jan Kondrak, 
Marek Grechuta) w połączeniu z tekstami m.in. Jacka Kaczmarskiego, Bułata Okudżawy, Jeremiego 
Przybory, Jana Kondraka. Bilety; 22 kwietnia, godz. 17.00 - Służewski Dyskusyjny Klub Książki: Colsona 
Whiteheada - „Kolej podziemna”. Wstęp wolny. Wstęp na imprezy płatne: kupbilecik.pl i w kasie SDK.

Kino Wisła, Plac Wilsona 2, telefon 22 839 23 65
Kino Wisła zaprasza na cykle filmowe: W samo południe: 10 kwietnia, g.12.00 „Twarz”’, 17 kwietnia  „Ni-
gdy Cię tu nie było” g. 12.00, 24 kwietnia,  g.12.00 „Raz się żyje”; Misiowe poranki: 15 kwietnia, g. 10.30 
„Akademia małych artystów – misiowe pośpiewanki”, 22 kwietnia, g. 10.30 „Z ekologią za Pan brat – dzień 
ziemi”; Krytycznym okiem 18 kwietnia – szczegóły na stronie; Czeskie środy 25 kwietnia g. ok. 20.30 
„Skowronki na uwięzi”.

Dom Sztuki SMB „Jary”, ul. Wiolinowa 14
13 kwietnia, godz. 18.00: pokaz filmu „Las Natoliński. Mgnienie prastarej puszczy” (Polska 2017, reż. 
Konrad Drzewiecki, 25 min.). Po projekcji spotkanie z reżyserem i dyskusję poprowadzi Teresa Jurczyńska-
-Owczarek, radna Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 

Wstęp wolny. 15 kwietnia, godz. 18.00: „W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim” – komedia „Antek 
policmajster” (Polska 1935, reż. Michał Waszyński, w roli gł. Adolf Dymsza, 90 min.). Wstęp wolny.

Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21, Warszawa.
15 kwietnia, godz. 11.00 – Wars i Sawa w wykonaniu teatru Czarodziej. Spektakl dla dzieci 4+. Wstęp wolny; 
16 kwietnia, godz. 18.00 - Wernisaż wystawy rysunku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. 
Wstęp wolny; 20 kwietnia, godz. 19.00 - muzyka klasyczna. Poznajmy się - w kręgu śpiewu. Dźwięki, słowa, 
nowoczesne media – niecodzienna forma każdego spotkania. Zaprasza Malina Sarnowska. Zespół wokalny 
Il Canto oraz Małgorzata Bartkowska – mezzosopran, Karolina Róża Kowalczyk – sopran, Stanisław Łopu-
szyński – fortepian.  Wstęp wolny; 21 kwietnia (sobota), godz. 20.00 - gitarowe środy  w soboty - honky tonk 
men  w składzie: Adam Burzyński, Michał Kwiatkowski, Marcin Siatkowski. Support - Michał Czyczyło. 
Bilety. 22 kwietnia,  godz. 19.00 – Koncert Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz - 90 lat minęło. Bilety. 23 kwietnia, 
godz. 19.00 – Kadisz - Marcin Przybylski – recytacje, Danuta Stankiewicz – wokal, The New Warsaw Trio, 
Tadeusz Wiśniewski - wybór poezji. Bilety.

Dom Kultury SMB Imielin, ul. Dereniowa 6
14 kwietnia (sobota) godz. 18 na koncert zespołu Ad Rem pt. Kwiecień – plecień” oprawa muzyczna - Paweł 
Choina. Wstęp - zaproszenia w DK Imielin.

Dom Kultury „Kadr”, ul. Przemysława Gintrowskiego 32
17 kwietnia, godz. 19 00 - Zbrodnia z premedytacją – premiera spektaklu Teatru Rubus, na podstawie 
opowiadania Witolda Gombrowicza. Obowiązuje rezerwacja miejsc http://www.dkkadr.waw.pl/zbrodnia-
-z-premedytacja/ .

Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2
13 kwietnia o godz. 18.30 koncert Juliusza Rogulskiego z Zespołem Niespokojnych Nóg. Wstęp 
wolny; 19 kwietnia, godz. 11.00 spotkanie „Dama w kapeluszu – Hanka Bielicka” - prelekcję poprowadzi  Ewa 
Andrzejewska; 21 kwietnia 2018 r. (sobota) o godz. 16.00 zapraszamy na koncert – pokaz: Spotkanie z tań-
cem salonowym XIX w i poezją Aleksandra Puszkina w wykonaniu Klubu Tańca Dawnego „Alta Novella”.

I N F O R M AT O R  K U LT U R A L N Y

Po przenosinach, przed przenosinami 
Andrzej Rogiński: - Rozmawiam 
z radnym Piotrem Karczewskim, 
który ubiegając się o mandat 
radnego w swej kampanii wy-
borczej zapowiadał, że walczy 
o dobre miejsce dla bazarku na 
czas budowy tunelu Południowej 
Obwodnicy Warszawy.

- Jedno ze stowarzyszeń lo-
kalnych stawiało Panu zarzut, 
że łączenie mandatu radnego 
z funkcją  szefa bazarku nie jest 
w porządku. 

- Uważam, że to jest w porząd-
ku, bo radni dzielnicy powinni 
działać na rzecz lokalnych miesz-
kańców. Od początku we wszyst-
kich swoich ulotkach i artykułach  
prasowych mówiłem o co będę 
walczył przede wszystkim. Na ba-
zarek przychodzą tłumy ludzi, co 
pokazuje jak bardzo bazarek jest 
jednak potrzebny mieszkańcom. 

Grunt, na którym zajmował ba-
zarek należał do Skarbu Państwa. 
Skarb Państwa przekazał go Ge-

neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, a ta powierzyła Zarzą-
dowi Dróg Miejskich. Zarząd Dróg 
Miejskich wynajmował stowarzy-
szeniu kupców. 

W trakcie obecnej kadencji sa-
morządu Wojewoda tę nierucho-
mość przekazał  miastu Warszawa 
w imieniu Skarbu Państwa. Było 
to 5 proc.  z całej lokalizacji, jaką 
zajmowaliśmy jako stowarzysze-
nie prowadzące bazarek. Wtedy się 
okazało, że mogę być w konflikcie  
interesów, jeżeli chodzi o stronę 
formalno-prawną. Sąd orzekł, że 
nie ma takiego konfliktu, bo prawo  
nie może działać wstecz. Podkre-
ślam, że radnym zostałem zanim 
jeszcze Wojewoda przekazał ten 
teren.

- Likwidacja bazaru w dotych-
czasowym miejscu została prze-
prowadzona bardzo szybko. Jak 
to sobie poradziliście z tak po-
ważnym przedsięwzięciem logi-
stycznym?

- To była bardzo trudna sytu-
acja. Dwunastego marca  jeszcze 
handlowaliśmy, a piętnastego mar-
ca już oddaliśmy teren. I to teren 
uporządkowany, w miarę uporząd-
kowany, to znaczy wszystkie na-
niesienia, które zostały są akcep-
towane przez GDDKiA. W ciągu 
w zasadzie dwóch dni usunęliśmy 
całą infrastrukturę, wywieźliśmy 
bądź zdemontowaliśmy pawilony. 
Zostały podpisane  oświadczenia, 
że nie mają do tego terenu żadnych 
praw  i właściciele pawilonów się 
na to wszystko zgodzili. To było 
115 podmiotów prywatnych.

- Prowadzący handel wybudo-
wali pawilony, które eleganckie 
były trzydzieści lat temu. Z cza-
sem zaczęły się starzeć.

- Wszyscy wiedzieli, że będzie-
my z tego miejsca odchodzić. Dla-
tego nikt nie inwestował.

- Nowe miejsce, na które się 
przeniósł bazarek, jest prowizo-
ryczne. Po wybudowaniu tunelu 

trzeba będzie się przenieść stąd. 
Czy ktoś będzie więc stawiał pa-
wilony?

- To jest pytanie do kupców. Ja 
już nie jestem prezesem stowarzy-
szenia. W zasadzie przyjeżdżam 
tutaj tylko po to, żeby patrzeć, czy 
wszystko jest w porządku. Chce-
my wrócić w to samo miejsce, 
w którym handlowaliśmy. Miasto 
w swojej wizualizacji przewiduje 
handel w hali. I nie widzi tam żad-
nych pawilonów. A więc pojawia 
się pytanie, co się stanie z tymi 
pawilonami za trzy lata. 

Pokazywałem jak może wyglą-
dać ten bazarek  nad Południo-
wą Obwodnicą Warszawy, jakie 
obiekty sportowe powinny tutaj 
powstać, a nie tylko park. Na Ur-

synowie mamy pięć  parków oraz 
rezerwat przyrody, Las Kabacki. 
Nie będzie tam zalesienia, może 
posadzone będą na razie krzewy. 
Więc mam mieszane uczucia co 
do możliwości powstania parku 
linearnego. Natomiast brakuje 
niewielkich obiektów sportowych, 
które mogłyby na tym terenie po-
wstać.

- Widzimy teraz stoiska pod 
namiotami. Rozstawienie ich to 
wysiłek fizyczny i organizacyjny, 
ci ludzie ciężko pracują.

- Trzeba pamiętać, że muszą 
stoiska wyposażyć w towar.

- Czy kupcy, którzy mieli pa-
wilony byli członkami stowarzy-
szenia?

- W większości członkami sto-

warzyszenia byli tylko ci, którzy 
mieli pawilony na samym począt-
ku. Ale przyjeżdżali i tacy, mówiąc 
kolokwialnie, podpinali się pod 
ten nasz handel. Potem już było 
ich bardzo wielu.

- Słyszałem wypowiedzi  nie-
których mieszkańców Ursynowa, 
że znowu będzie sprzedawanie na 
gazetach, na łóżkach itd.  Czy Pan 
posądza o coś takiego członków 
stowarzyszenia?

- Absolutnie nie. Oni tutaj mają 
samochody, każdy z nich kupił 
sobie taki sprzęt, żeby mógł han-
dlować  na tym terenie. Natomiast 
będziemy mieli problem z tymi, 
którzy przyklejają się do nas. Mam 
na myśli tych, którzy stoją nie na 
terenie przez nas wynajętym.

FOT. ANDRZEJ ROGIŃSKI

Szlachetna Paczka
Sposobów na pomoc potrzebują-
cym jest bardzo wiele. Wiele jest 
również organizacji, które docie-
rają z pomocą do poszczególnych 
grup potrzebujących. Dlaczego 
organizacji pożytku publicznego 
jest coraz więcej? Czemu liczba 
potrzebujących rośnie, mimo że 
pomagamy coraz większej liczbie 
osób?

Odpowiedź na te pytania jest 
prosta: Polacy w dalszym ciągu 
uczą się pomagać. Taką diagno-
zę postawił 17 lat temu założyciel 
Szlachetnej Paczki – ks. Jacek Stry-
czek, który mówi dziś: „Uważam, 
że nie może być tak, że im więcej 
pomocy, tym więcej potrzebują-
cych. Chcemy pomagać tak, aby 
ludzie sami radzili sobie w życiu. 
Nie chcemy biedy. Nie chcemy re-
kordów”.

Podążając za ideą mądrej pomo-
cy, na Mokotowie Górnym powstał 
prężnie działający zespół wolon-
tariuszy. Choć może się wydawać, 
że ich praca koncentruje się przede 
wszystkim na przedświątecznej po-
mocy potrzebującym, wcale tak nie 
jest. Najważniejsze zadanie polega 
na uświadomieniu ludzi, na czym 
opiera się idea „Mądrej pomocy”. 
Podopieczni otrzymują w Szla-
chetnej Paczce nie rybę, nie wędkę, 
a mentalność wędkarza. 

Co to oznacza w praktyce? Już 
od sierpnia wolontariusze odwie-
dzają instytucje, które pomagają im 
dotrzeć do prawdziwej biedy. Nie 
tej, która krzyczy czy woła pomocy. 
Następnie wolontariusze odwiedza-
ją zgłoszone do programu rodziny, 
próbując odkryć mocne strony ich 

członków. Jakie rodziny są włącza-
ne do projektu? Takie, które nie pa-
trzą biernie na swoje życie, same 
podejmują próby, aby polepszyć 
swoją sytuację.  Przedświąteczna 
pomoc materialna w postaci paczki 
jest tylko impulsem do zmiany, po-
kazaniem rodzinie, że jest ważna.

Razem z talentami odkrywane 
są bariery, jakie pokonać muszą 
rodziny. Tata pasjami majsterkuje, 
ale boi się otworzyć własny zakład 
naprawczy? Mama potrafi wyszy-
wać piękne serwety, ale nie ma 
pojęcia o ich wartości i nigdy nie 
próbowała ich sprzedać, obawia-
jąc się skomplikowanej biurokracji? 
Ofiarowanie rodzinie mentalności 
wędkarza polega na pomocy rodzi-
nie w uświadomieniu sobie włas-
nych talentów i pokonaniu obaw 
związanych z realizacją marzeń. 
Celem jest jak najszybsze usamo-
dzielnienie się rodziny.

Po finale Szlachetnej Paczki wo-
lontariusze odwiedzają włączone 
do programu rodziny jeszcze dwu-
krotnie – każde z tych spotkań ma 
na celu dalszą pracę z rodziną i da-
wanie im impulsu do zmian.

Tylko w ubiegłym roku udało się 
odwiedzić 120 z Mokotowa Gór-
nego, a włączonych do projektu 
zostały 52 rodziny.

Jednak Szlachetna Paczka to nie 
tylko pomoc w usamodzielnianiu 
się. Ogromnym powodzeniem 
cieszy się również projekt Paczka 
Seniorów. Na czym on polega? Wo-
lontariusze spotykają się z senio-
rami, którzy z różnych powodów 
podlegają wykluczeniu, rozmawiają 
o ich zainteresowaniach i powo-

dach, dla których byli zmuszeni 
je porzucić. Szukają sposobów, jak 
pobudzić starsze osoby do kontaktu 
z innymi, spędzania czasu poza do-
mem i cieszenia się życiem. Na Mo-
kotowie Górnym nadal szukamy 
wolontariuszy do pracy z dwoma 
seniorami .

A co w przypadku, gdy rodzina 
boryka się z problemami prawny-
mi? Gdy walka o alimenty czy pró-
ba spłaty odziedziczonego długu 
nie tylko  odbierają większą część  
czasu, ale także zniechęcają do 
wyjścia z trudnej sytuacji? Wtedy 
wolontariusze starają się pomagać 
rodzinie w inny sposób. Szukają 
prawników, którzy zechcieliby 
wspomóc rodzinę w walce z prob-
lemami prawnymi. Znalezienie 
prawników – wolontariuszy, to 
obecnie największe wyzwanie. Na-
dal  brakuje bowiem na Mokotowie 
Górnym pomocy dla aż siedmiu 
rodzin. Zgłosić się do projektu jest 
bardzo łatwo. Wystarczy odwiedzić 
nasz profil na Facebooku i wypełnić 
zamieszczony tam formularz.

Cały rok wolontariusze poszu-
kują również inwestora społeczne-
go – osoby, która zechciałaby  nie 
tylko wspomóc rejon finansowo, ale 
również podzielić się z wolontariu-
szami swoim doświadczeniem, któ-
re pozwoliło mu osiągnąć sukces.

Sposobów na mądre pomaganie 
jest zatem całe mnóstwo! Wszyst-
kich zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy do współpracy z na-
szym rejonem. Więcej informacji 
znajdziecie Państwo również na 
naszym fanpage’u na Facebooku.

Magda Orlińska
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l MALOWANIE ELEKTRYKA 
TAPETOWANIE REMONTY 
608 738 747

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

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

SPRZEDAM
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

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 Malowanie 722 920 650

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 każde auto, gotówka od 
ręki tel. 510 210 692

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 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 Kupię małe mieszkanie Moko-
tów lub Ursynów, 601 213 555

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

l Pomoc kuchenna, do pra-
cowni garmażeryjnej, Mysiadło, 
603 68 65 61

l Ślusarza - operato-
ra prasy krawędziowej 
i do przyuczenia, 602 253 180, 
jozefmalecki@wp.pl

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

POŁUDNIE na Twitter
https://twitter.com/ 

PoludnieGazeta

POŁUDNIE na 
Facebook 

http://www.facebook.com/
Poludnie.Gazeta
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Bobry bobrują w budżecie
PRZEMYSŁAW MILLER
Kilka lat temu, żeby zobaczyć na żywo największego polskiego 
gryzonia, trzeba było spędzić noc na mokradłach w dolinie Czarnej 
Hańczy. Dziś bobra można spotkać nad brzegiem Wisły w centrum 
Warszawy, na Mokotowie i w Wilanowie. I to jest, niestety, bardzo 
poważny problem.
Bóbr, największy polski gryzoń, 
żyje w wolno płynących wodach 
i leśnych jeziorach. Z drzew ści-
nanych ostrymi zębami buduje 
tamy spiętrzające wodę. Jest zna-
komitym pływakiem. Waży od 15 
do 30 kilogramów, mierzy nawet 
metr długości. W Polsce pod ścisłą 
ochroną jest od 1919 r.

Prawna ochrona bobra w Polsce 
de facto swój początek miała już 
w okresie średniowiecza – X w., 
kiedy to książęta otaczali go szcze-
gólną opieką, a polowania na niego 
były jedynie przywilejem spra-
wujących władzę. W XIII w. na 
wszystkich polskich dworach ksią-
żęcych i królewskim została wpro-
wadzona funkcja bobrowniczego, 
do obowiązków którego należała 
skuteczna ochrona i dokarmianie 
bobrów w zimie. W 1919 r. bobry 
zachowały się w Polsce jedynie 
w dorzeczu Prypeci i Niemna, 
a ich populacja szacowana była na 
ok. 235 osobników. Dzięki dwóm 
najważniejszym aktom prawnym 
z 1919 i 1934 r. będących podwa-
liną i fundamentem skutecznej 
ochrony populacji liczebność 
bobrów w tuż przed wybuchem 
wojny zwiększyła się do ok. 400 
osobników. 

Po zakończeniu wojny zakupio-
no w ZSRR 26 osobników z okolic 
Woroneża. W 1959 r. zorganizo-
wano Stację Doświadczalną Pol-
skie Akademii Nauk w Popielnie 
na Mazurach. W 1974 r. z inicja-
tywy profesora Wirgiliusza Żu-
rowskiego i pracowników nauko-
wych owej placówki zainicjowano 
Program Aktywnej Ochrony Bo-
bra Europejskiego. Program ten 
w swoich założeniach zakładał 
regularną, coroczną akcję zasied-
lania kilkudziesięcioma bobrami 
wyhodowanymi na specjalnej 
farmie w Popielnie nowych te-
renów w kraju. Działania te były 
realizowane konsekwentnie aż do 
1992 r., dzięki czemu populacja 
bobrów w Polsce zwiększyła się 
do ok. 2300 osobników.

W następnych latach sprawy 
pozostawiono już w rękach natury, 
która miała już sama zadecydo-
wać o dalszym powodzeniu całego 
przedsięwzięcia w skali kraju.

Oczekiwania na wynik odbudo-
wania borowej populacji przeszły 

najśmielsze oczekiwania i założe-
nia naukowców, przyrodników 
i leśników. Pod koniec 2000 r. po-
pulacja bobrów sięgnęła poziomu 
ok. 18 tys. sztuk. Kolejne cztery 
lata przyniosły wzrost populacji 
w 2004 r. o dalsze 22 tys. osob-
ników. Łatwo policzyć, że dziś 
w Polsce mamy ponad 100 tys. 
tych zwierząt.

Niestety ten błyskawiczny przy-
rost populacji bobra ma negatyw-
ne i niepokojące cechy. Najwięcej 
szkód powodowanych przez bobry 
wynika z budowy przez nie tam, 
grobli i kaskad tj. zapór na wszel-
kiego rodzaju ciekach wodnych 
począwszy od małych strumy-
ków, a na rzekach skończywszy. 
W wyniku tej kunsztownej „in-
żynierskiej” pracy powstają róż-
nej wielkości rozlewiska – tzw. 
stawy bobrowe, które na terenach 
nizinnych mogą osiągnąć nawet 
kilkadziesiąt hektarów, zwłaszcza 
w przypadku wybudowania przez 
bobry całego systemu tam w ob-
rębie jednego strumienia, potoku 
lub rzeki.

Oczywiście są i plusy takiej 
działalności. Bobrowe budow-
le doskonale zmniejszają szczyt 
potencjalnej fali powodziowej, 
podwyższają i stabilizują poziom 
wód gruntowych – zwłaszcza na 
terenach objętych deficytem wody, 
a ponadto powodują niezwykle po-
żyteczne osadzanie się cząsteczek 
organicznych i mineralnych. Ale 
gdy mamy do czynienia z wolnym 
biegiem rzeki i łagodną rzeźbą 
terenu wszystkie zalety stają się 
jednym wielkim mankamentem. 
Strumienie tracą swój charakter 
do tego stopnia, że trudno jest 
znaleźć odcinki, w których rzeczka 
płynie swoim właściwym korytem. 
Przy okazji cierpią na tym cenne 
gatunki ryb, przywykłe do szyb-
szych rzek.

Na terenach zamieszkałych 
przez bobry i ludzi dochodzi do 
notorycznych podtopień grun-
tów rolnych, niszczenia grobli, 
miejskich wałów przeciwpo-
wodziowych, wycinania drzew 
owocowych i ozdobnych, wybie-
rania plonów (marchwi, kapusty, 
kukurydzy i buraków) położo-
nych w pobliżu siedlisk bobrów – 
zwłaszcza na terenie wilanowskich 

Zawad. Jamy i kanały wykopane 
przez zwierzęta w ziemi prowadzą 
do licznych tąpnięć i zjawiska za-
padania się ziemi na polach i łą-
kach. Zwierzęta lubują się także 
w podkopywaniu nasypów kolejo-
wych i drogowych. Bardzo często 
ścinane przez bobry drzewa spada-
ją na przesyłowe linie energetyczne 
i telefoniczne. Mimo że bobry są 
związane ze środowiskiem wod-
nym, także i tutaj wyrządzają wiele 
poważnych szkód, jak chociażby 
niszczenie wałów przeciwpowo-
dziowych, grobli, blokowanie ro-
wów melioracyjnych i przepustów 
na terenie Mokotowa i Wilanowa. 
Od 8 lat gryzonie te zadomowiły 
się na stałe w Jeziorze Czernia-
kowskim oraz Stawie Pałacowym 
w Wilanowie.

W lasach wycinają dużo war-
tościowych drzew, a podtopienia 
grożą atakiem szkodliwych owa-
dów, którym dobrze służy wod-
ne środowisko. W unikatowych 
kompleksach leśnych bobry swoją 
codzienną działalnością degradują 
cenne i pieczołowicie chronione 
przez leśników ekosystemy.

Zwolennicy ścisłej ochrony bo-
bra w Polsce uważają, że najlep-
szym antidotum na taki stan rze-
czy są odłowy najbardziej dających 
się we znaki ludziom zwierząt po-
łączone ze sprawnie działającym 
systemem odszkodowań. Pomysł 
jest na pierwszy rzut oka nawet

i dobry, ale tylko teoretycznie, 
ponieważ przesiedlone gdzie in-
dziej zwierzęta będą wyrządzać 
takie same szkody.

Obecny status prawny bo-
bra, naciski na jego dalszą ścisłą 
ochronę

w połączeniu z błyskawicznie 
rosnącą populacją są przykładem 
wielokrotnie sprawdzonej maksy-
my „chcieliśmy dobrze, ale wyszło 
jak zawsze”.

Należy zezwolić polować na 
bobry, albo zwierzęta te zaleją 
nam wkrótce Warszawę. I do-
słownie i w przenośni. Zmieniły 
się realia, liberalizujmy prawo. 
W Szwecji strzelają.

W najbliższym czasie trzeba 
bezwzględnie uregulować status 
bobra, tak by pogodzić racjonalną, 
prawidłową ochronę gatunkową 
zwierzęcia z możliwością jego od-

strzału. Takie rozwiązanie wcale 
nie jest groźne i nie pociąga już za 
sobą ewentualnej zagłady bobrów 
w kraju. Składa się na to wiele 
czynników. Jednym z nich jest 
efektywność polowań. Zgoda na 
limitowany odstrzał w wypadku 
tych zwierząt absolutnie nie po-
ciąga za sobą nigdy równej ilości 
zastrzelonych osobników. Upolo-
wanie bobra wbrew pozorom nie 
należy do prostych czynności, na-
wet jeżeli robi to bardzo doświad-
czony myśliwy. Wiąże się to z try-
bem życia prowadzonym przez 
bobra - nocnym, jego ostrożnością, 
płochliwością i nieprzeciętnym 
zmysłem pozwalającym wykryć 
grożące mu niebezpieczeństwo. 
Wydaje się, że polowania na bobry 
wzorem proekologicznej Szwecji 
i Finlandii są jedynym racjonal-
nym i skutecznym antidotum 
na powiększającą się w postępie 
geometrycznym populację tych 
zwierząt. Jest bardzo prawdopo-
dobne, że przy obecnym wzroście 
populacji już za cztery lata liczba 
osobników będzie się wahała na 
poziomie ok. 80-90 tys. Tyle tylko, 
że szkody i odszkodowania będą 
jeszcze niewspółmiernie większe, 
a zagrożeni niszczycielską działal-
nością zwierząt będą sami uciekali 
się do mało humanitarnych metod 

eliminowania bobrów. W tym celu
w ruch pójdą sidła i inne wy-

myślne żelastwa, które będą naj-
pierw sprawiać zwierzętom nie-
opisane cierpienia, ból, a dopiero 
później śmierć.

Proekologiczna Szwecja w swo-
ich działaniach kieruje się słynną 
na całym świecie zasadą zrówno-
ważonego zachowania środowiska 
naturalnego, które jest gwarantem 
stuprocentowego uniknięcia tego 
typu problemów. Dlatego najwyż-
sza pora, aby nie chować dalej gło-
wy w piasek i udawać, że nie ma 
problemu. Trzeba zapewnić takie 
rozwiązania – regulacje prawne, 
aby dalej skutecznie i rozsądnie 
chronić bobra przy jednoczesnym 
wyeliminowaniu zagrożeń wyni-
kających ze wzrostu jego populacji. 
W końcu w interesie nas wszyst-
kich leży rozwiązanie tego „gry-
zącego” problemu. W przeciwnym 
razie rozdęta ponad dopuszczal-
ną miarę przez pseudoekologów 
ochrona środowiska zakończy się 
niestety jego nieuchronną apo-
kalipsą. Bynajmniej w tym kon-
kretnym wypadku racjonalnie 
myślący ekolog nie absolutnie nie 
może kierować się zasadą Platona 
„accipere praestat quam inferre 
iniuriam” (lepiej jest doznawać 
krzywdy, niż ją wyrządzać), ponie-

waż od zarania dziejów w świecie 
przyrody jest tak, że każdy nad-
mierny i niekontrolowany wzrost 
jest ograniczany siłami natury. 
W tym wypadku populacja bobra 
winna zależeć od jego odwiecz-
nego selekcjonera – człowieka, 
który jak przystało na rasowego 
drapieżnika polował na bobra 
nie dla próżnej przyjemności, ale 
smacznego i pożywnego mięsa.

Ochrona gatunkowa na miarę 
XXI w. powinna przede wszystkim 
oddziaływać na świadomość spo-
łeczną i mobilizować ją wtedy, gdy 
w rachubę wchodzi bezpośrednie 
zagrożenie chronionego zwierzę-
cia. W wypadku bobra może to być 
np. interwencja na rzecz zabez-
pieczenia żeremia, udaremnienie 
kłusownictwa lub zapobieganie 
prześladowaniu dziko żyjących 
osobników, które przypadkiem 
znalazły się poza swoją ostoją 
wśród ludzkich siedzib. Niemniej 
zdecydowana większość działań 
na rzecz jakiejkolwiek ochrony 
gatunkowej musi przebiegać za-
wsze pod okiem doświadczonych 
ekspertów, gdyż jest to gwaran-
tem sukcesu biologicznego całego 
przedsięwzięcia, jakie stawia się 
dzisiejszej ochronie kreatywnej.

FOT. PRZEMYSŁAW MILLER

Nie dostrzegli
Urzędnicy Ministerstwa Rozwoju, 
którzy przejęli od resortu budow-
nictwa prace nad kodeksem bu-
dowlanym i innymi ustawami do-
tyczącymi procesu budowlanego 
ogłosili, że „wprowadzą przepisy 
o odrolnieniu gruntów w miastach 
by było łatwiej budować”.

Urzędnicy nie zauważyli, że 
taki przepis od dawna obowiązu-
je, tj. na terenie miasta można się 
budować na gruntach rolnych, nie-
zależnie od ich klasy bonitacyjnej 
bez konieczności ich „odrolniania” 
przez Wojewodę, czy Ministra, 
jak to ma miejsce poza miastami. 
Trzeba tylko zapłacić stosowną 
opłatę za zmianę przeznaczenia 
gruntu rolnego na budowlany, 
która jest dość wysoka w zależno-
ści od klasy bonitacyjnej gruntu.

B. Ż.

dokończenie ze strony 1
Włodzimierza Piątkowskiego 

i Grzegorza Pietruczuka. Wraz 
z mieszkańcami przykładali się 
sumiennie do sprzątania.

- Akcje takie są niezwykle 
potrzebne – mówi Włodzimierz 
Piątkowski. – Wolałbym oczy-
wiście, aby było inaczej, a śmieci 
nie wyrzucano gdzie popadnie. 
Póki jednak nie wzrośnie dba-
łość o środowisko czuję potrzebę 
uczestniczenia w takich przed-
sięwzięciach.

Wspomniane wcześniej śmieci 
trafiły do specjalnego kontenera, 
który został ustawiony w połowie 
drogi między ulicami Mistrzow-
ską a Aspekt. Zakończenie akcji 

Wiosenne sprzątanie 
WŁADYSŁAW ADAMSKI

nastąpiło o godzinie 14.00 przy 
alei Reymonta. Tam na uczest-
ników czekała gorąca herbata 
i satysfakcja, iż dzielnica stała 
się czystsza.

- Chciałbym serdecznie po-
dziękować wszystkim, którzy 
wzięli udział w akcji – podsu-
mował jej uczestnik, a zarazem 
zastępca burmistrza dzielnicy 
Bielany i przewodniczący sto-
warzyszenia Razem dla Bielan 
Grzegorz Pietruczuk . – Do-
brze, że nie brakuje osób któ-
rym zależy nie tylko na porząd-
ku w domach, ale i na czystości 
w otoczeniu tych domostw. Akcję 
uznajemy za udaną i zapowiada-
my kolejne.


