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W numerze:
Przedwojenna komunikacja - 2

Pijane bulwary - 3

Warszawska konferencja  
rad osiedli - 3

Sprzeciw wobec molocha - 4

Ślamazarna likwidacja  
smogu - 5

Wyprawka w dorosłe życie

Śródmieście w hołdzie wolności
BARTŁOMIEJ WYSZYŃSKI

„Sen o … Południu”   
Autor: Marek Gaszyński

 Mam tak samo jak ty
 Mój tygodnik, a w nim
 Informacje i sport.
 Więc od razu wiem 
 Co zdarzyło się, i co niesie dzień.

  Co dzień rano ktoś z nas
  Do sklepiku po chleb
  I „Południe” chce iść.
  Gdy zamykam dom
  To o mieście mym pełną wiedzę mam.

 Stale śpieszę się
 Do codziennych spraw,
 lecz gdy na kawę znajdę czas
 w połowie dnia
 „Południe” z sobą mam.
 Zaglądam i
 Już wszystko wiem,
 już
       wszystko
                        wiem…

PROTEST BEMOWA
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opublikowała decyzję o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach dla budowy północnego odcinka drogi 
ekspresowej S7. Wybrano wariant II, najmniej korzystny dla mieszkańców 
Bemowa, przebiegający przez środek dzielnicy (Bemowo Lotnisko I, IV, V 
oraz okolice Fortu Bema). Zakłada on budowę trasy od węzła S8 (trasa 
Armii Krajowej), na wysokości Fortu Bema w kierunku Lotniska Warszawa-
-Bemowo-Babice i węzła „gen. Maczka”. Z decyzją RDOŚ oraz wariantem 
II, proponowanym przez GDDKiA nie zgadzają się także mieszkańcy, czemu 
dali wyraz na etapie zbierania opinii przed wydaniem decyzji środowi-
skowej, oraz władze dzielnicy.

WSZECHNICA ŻYWIENIOWA 
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW zaprasza na 
prelekcję pt. Choroby zapalne stawów - leczenie i żywienie. Prelekcję 
wygłoszą: dr n. med. Alina Lisawa (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej, SGGW), dr inż Danuta Gajewska (Katedra Dietetyki, SGGW). 16 maja, 
godz. 17.45 w SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 159C, na Wydziale Nauk 
o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (zielony budynek, nr 32), w Auli II. 
Wstęp wolny.

SPACER WZDŁUŻ BUDOWY POW
Spacery wzdłuż POW wracają: 12 maja, godz. 14.00. Miejsce spotkania: 
ul. Płaskowickiej róg ul. Pileckiego (płn.-wsch. narożnik od strony par-
kingu). Spacer organizuje Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa (IMU) oraz 
Klubokawiarnia KEN54.

LOKALIZACJA TARGOWISKA
Stowarzyszenie Otwarty Ursynów, jako wnioskodawca,  otrzymało zawia-
domienie z 2 maja 2018 r. od  Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów 
o  wszczęciu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopeł-
nienia obowiązków poprzez nieuzasadnione wydanie decyzji o likwidacji 
pętli autobusowej Natolin Północny i przeniesienia w to miejsce targowiska 
tzw. Bazarku na Dołku, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk. 

WYSTAWA MALARSTWA
„Akwarele i akwarelki” to tytuł wystawy malarstwa Elżbiety Wolffgram, 
którą oglądać można od 14 maja do 29 czerwca w klubie „Panorama” przy 
ul. Górnośląskiej 1.

KONCERT PIANISTKI
Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny „Floralia Muzyczne – Muzyka 
w Kwiatach”, w Ogrodzie Botanicznym PAN w Warszawie Powsinie na 
tarasie zabytkowego dworku Fangora 13 maja o godz. 15 – wystąpi Lidia 
Grychtołówna.

WOŁAM
20 maja br. w kościele dolnym Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursyno-
wie (kościół dolny) o godzinie 19.00 odbędzie się wieczór uwielbienia 
prowadzony przez Projekt Przebudzenie zaprezentuje owoc swojej pracy 
i warsztatów – utwory z płyty: „Wołam”.

NIEDZIELA BEZ M2
W najbliższą niedzielę, 13 maja, nieczynna będzie linia metra M2. Po 
trasie linii kursowały będą autobusy linii zastępczej ZM2. Zamknięcie 
drugiej linii jest związane z okresem gwarancyjnym i przewidzianym 
umową z wykonawcą przeglądem i regulacją urządzeń technicznych 
centralnego odcinka.

26 kwietnia w LXX Liceum Ogól-
nokształcącym im. Aleksandra Ka-
mińskiego oraz 27 kwietnia w LXIII  
Liceum Ogólnokształcącym im. 
Lajosa Kossutha odbyły się uroczy-
stości, podczas których uczniowie 
ostatnich klas odebrali świadectwa 
ukończenia szkoły. Uczniowie dzię-
kowali nauczycielom, a ci wręczali 
nagrody za wyniki w nauce i inne 
osiągnięcia. Nie obyło się bez cie-
kawych występów, tematycznie 
nawiązujących do życia szkolnego.

- W kolejnych dniach absolwen-
ci zmierzą się z jednym z najwięk-
szych życiowych wyzwań, czyli 
z egzaminami maturalnymi. Ży-
czę im, aby uzyskane wyniki sta-
ły się przepustką na dalszą drogę, 
pozwalającą jak najlepiej zapla-
nować dorosłe życie. Mam także 
nadzieję, że tegoroczni maturzyści 
w przyszłości zechcą włączyć się 
w działania na rzecz ursynowskiej 
społeczności. Dzielnica Ursynów 
pozostaje otwarta na ciekawe po-

mysły i aktywnych mieszkańców. 
Mam także nadzieję, że udział 
władz Ursynowa w pożegnaniu 
maturzystów stanie się tradycją, 
która będzie kontynuowana w ko-
lejnych latach – powiedział bur-
mistrz Robert Kempa.

Burmistrz wręczył maturzy-
stom pamiątkowe upominki (na 
zdjęciu). W imieniu Prezydent 
Hanny Gronkiewicz-Waltz, pre-
zydent Warszawy, był to zbiór na-
pisanych specjalnie dla nich opo-

wiadań Jarosława Klejnockiego, 
Huberta Klimko-Dobrzanieckie-
go, Joanny Olech i Łukasza Orbi-
towskiego „Rzeczy warszawskie 
z dreszczem” oraz „Warszawskie 
vademecum niepodległości’, za-
wierające kalendarium wydarzeń 
związanych z odzyskaniem nie-
podległości, śpiewnik na stulecie 
oraz Abecadło Warszawskie 1918. 
W imieniu własnym – książkę 
Andrzeja Rogińskiego „Historia 
Ursynowa” oraz list gratulacyjny.

Z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości Rada 
i Zarząd Dzielnicy Śródmieście 
m.st. Warszawy zapraszają miesz-
kańców do udziału w uroczystej 
sesji Rady Dzielnicy Śródmieście 
oraz koncercie „W hołdzie Wol-
ności”. Oba wydarzenia odbędą się 
we wtorek, 15 maja 2018 r. w War-
szawskim Domu Technika „NOT” 
przy ul. Czackiego 3/5. Początek 
o godz. 18.00. 

– W 1918 roku, po 123 latach 
niewoli, Rzeczpospolita Polska 
znowu pojawiła się na mapie Eu-
ropy. Odzyskana wolność była 
owocem zaciętych walk podczas 
I wojny światowej, a także wysił-
ków dyplomatów, którzy pomimo 
niejednokrotnie skrajnie odmien-

nych poglądów zjednoczyli się, by 
osiągnąć wspólny cel: suwerenną 
Polskę – mówi Marcin Rolnik, 
przewodniczący Rady Dzielnicy 
Śródmieście m.st. Warszawy. – 
Dziś wspomnienie tamtych dni 
inspiruje nas do kontynuacji pra-
cy wielkich rodaków, budzi dumę 
z bycia Polakami oraz bogactwa 
naszego dziedzictwa narodowego. 
Pamiętając o przeszłości, chcemy 
z radością wspólnie świętować 
100-lecie odzyskania niepodległo-
ści. Dlatego serdecznie zaprasza-
my mieszkańców do uczestnictwa 
w uroczystej sesji Rady Dzielni-
cy Śródmieście, podczas której 
prof. dr hab. Andrzej Piasecki 
wygłosi referat „Polski samorząd 
terytorialny na tle przemian lat 

1918-2018”. Po sesji odbędzie się 
koncert „W hołdzie Wolności”, 
w trakcie którego wybitni polscy 
artyści wykonają znane piosenki 
i pieśni patriotyczne w nowych, 
genialnych aranżacjach Andrzeja 
Jagodzińskiego.

Marcin Rolnik wspólnie 
z Krzysztofem Czubaszkiem, bur-
mistrzem Dzielnicy Śródmieście 
–zapraszają mieszkańców na oba 
wydarzenia.

W programie koncertu znajdą 
się najpiękniejsze piosenki pa-
triotyczne i wolnościowe m.in. 
„Wojenko, wojenko...”, „Deszcz, 
jesienny deszcz”, „Piosenka o mo-
jej Warszawie”, „Pałacyk Michla”, 
„Czerwone maki na Monte Cassi-
no”, „Biały krzyż”, „Nim wstanie 

dzień”, „Mury”, „Nie pytaj o Pol-
skę”. Zaś o ich doskonałe wyko-
nanie zadbają znakomici artyści: 
Nula Stankiewicz, Agnieszka 
Wilczyńska – śpiew, Andrzej Ja-
godziński– fortepian, akordeon, 
aranżacje, Janusz Strobel – gitara, 
Robert Majewski – trąbka, Adam 
Cegielski – kontrabas, Czesław 
„Mały” Bartkowski – perkusja.

Bezpłatne zaproszenia na kon-
cert można otrzymać w Urzędzie 
Dzielnicy Śródmieście przy ul. No-
wogrodzkiej 43, stanowisko infor-
macyjne na parterze, w godzinach 
pracy Urzędu (do wyczerpania za-
proszeń). Patronat medialny nad 
wydarzeniem sprawują: Polskie 
Radio RDC, tygodnik „Południe” 
oraz gazeta „Życie Śródmieścia”.  
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Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Jerzego Romualda Grzelaka
ps. „Pilot”

W czasie Powstania Warszawskiego był łącznikiem  
i kurierem w Grupie Artyleryjskiej „Granat”  

walczącej na Mokotowie.
Wieloletni działacz Środowiska Żołnierzy Pułku  

AK „Baszta” i innych Mokotowskich  
Oddziałów Powstańczych.

Kawaler Orderu Uśmiechu. Za całokształt działalności 
społecznej oraz krzewienie pamięci o Powstaniu 

Warszawskim odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi  
oraz Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta. 

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

Wspomnienie powojennej komunikacji 

Wietrzymy, bo jakiś kmiot puścił bąka
TADEUSZ WŁADYSŁAW ŚWIĄTEK

Mało kto już pamięta komunikację 
w stolicy po II wojnie światowej. 
Mam ciągle w oczach tamtą po-
wojenną Warszawę, pełną gruzów, 
parterową Marszałkowską, mimo 
trwającej systematycznie odbudo-
wy tak jeszcze wyglądającej w 1951 
roku, kiedy poszedłem do szkoły. 
Najbardziej zniszczone były Śród-
mieście (jako dzielnica) i Wola, 
stosunkowo najmniej Mokotów, 
bo w licznych jego częściach pod-
czas okupacji mieszkali Niemcy. 
Tutaj sterty gruzów napotykało się 
stosunkowo rzadko. Do widocz-
nych zniszczeń należały pokale-
czone pociskami tynki domów, 
natomiast na pustych,  niezabu-
dowanych przestrzeniach, można 
jeszcze było zobaczyć leje po bom-
bach i zrytą gąsienicami czołgów 
ziemię. Przykładem może tu być 
dawny Ogród Szustra, dzisiaj wy-
stępujący pod nazwą Morskie Oko.

Na moich oczach na odcinku ul. 

Marszałkowskiej - od pl. Zbawicie-
la do Pięknej - powstała szkaradna 
Marszałkowska Dzielnica Miesz-
kaniowa w skrócie zwana MDM-
em, przyozdobiona asymetrycz-
nie dwoma kandelabrami w stylu 
„moskiewskim”. Przejeżdżając tę 
cześć miasta czułem się w niej od 
początku obco – a nawet nieswojo. 
To rosła nie moja Warszawa, in-
stynktownie mi obca - sowiecka! 
Szybko odbudowany został Nowy 
Świat na przestrzeni od al. Jerozo-
limskich do Świętokrzyskiej i Kra-
kowskiego Przedmieścia. W tym 
tempie odbudowywano też leżące 
w gruzach Stare Miasto. Jednak 
poruszanie się miejską komunika-
cją długo nie należało do łatwych 
z uwagi na niezbyt liczny tabor 
i panujący z tego powodu niewy-
obrażalny wprost tłok w ówczes-
nych tramwajach, autobusach i do-
starczonych z ZSRR trolejbusach 
(autobusach elektrycznych).

Na początek generalna uwaga, 
że jako dziecko zawsze bywałem 
w stresie, kiedy słyszałem, że mam 
gdzieś jechać. Tym wyjazdom na 
miasto nie towarzyszył mi zwykły 
w takich chwilach u dzieci dreszczyk 
emocji. Zdecydowanie przerażenie, 
bo każda podróż w obrębie samej 
tylko Warszawy stanowiła nie lada 
problem z racji wspomnianego już 
tłoku. Dla dziecka, którym byłem po 
1945 roku, bo urodziłem się podczas 
powstania, było nie lada wyzwaniem 
wytrzymać najpierw długie oczeki-
wanie na przystankach (bez wzglę-
du na porę roku), czy w miejscach 
postojów ciężarówek wożących 
pasażerów na drugą stronę Wisły, 
a później jazdę autobusem lub tram-

wajem. Mały człowiek, nietrzymany 
na rękach opiekunów, ale stojący na 
własnych nogach, widział wokół sie-
bie tylko kapoty dorosłych. Czasem 
gładkie i czyste, ale bywało, że jakieś 
wyjątkowo wyświechtane w dodatku 
cuchnące tzw. bagnem,  środkiem 
ziołowym stosowanym przeciw 
molom, których roje wylęgały się 
w niektórych niedostatecznie za-
bezpieczonych mieszkaniach. A jak 
wiadomo mole jadły wszelkie mate-
riały i… futra. 

Podjeżdżający do przystanku 
tramwaj miał zwykle na wystających 
stopniach ludzi mocno uczepionych 
poręczy. Co z kolei w tamtym czasie 
nazywano winogronami. Gdy więc  
się zatrzymywał, nim ci wiszący 
stanęli przynajmniej na moment 
na wysepce tramwajowej czy po 
prostu na chodniku, tłum oczeku-
jących musiał się trochę usunąć, 
żeby nie było z nim kolizji. Nie lada 
problemem bywało samo wsiada-
nie, dobrze jeśli trafiało się na ludzi 
uprzejmych, przepuszczających 
osoby starsze, kobiety z dziećmi, 
starające się tym dzieciom zapew-
nić dogodne miejsca. Rzeczywistość 
nie była tak idylliczna, bo otaczali 
nas ludzie - jak mawiał nieoceniony 
Wiech (felietonista Expressu Wie-
czornego i Polskiego Radia Stefan 
Wiechecki) - przybyli do stolicy na 
drabiniastych wozach lub czołgach 
sowieckich, po których kultury trud-
no się było spodziewać. Trzeba więc 
było powalczyć o miejsce dla dziecka 
i siebie, co już wyłącznie spadało na 
towarzyszących dziecku opiekunów. 
We wnętrzu wagonu lub autobusu 
królował konduktor sprzedający bi-

Nowi patroni ulic

Przemysław Gintrowski
RAFAŁ DAJBOR

W „Południu” nr 6 z 12 kwiet-
nia 2018 przybliżyliśmy sylwet-
kę Wojciecha Kilara. Dziś pora 
na Przemysława Gintrowskiego, 
który choć komponował muzykę 
zupełnie inną niż Kilar, także na-
leży do grona twórców ważnych 
w dziejach polskiej kinematografii. 
Gintrowski patronuje ulicy, której 
patronem był wcześniej Wincenty 
Rzymowski (1883-1950), działacz 
SD i minister spraw zagranicznych 
w Tymczasowym Rządzie Jedności 
Narodowej.

Przemysław Gintrowski uro-
dził się 21 grudnia 1951 r. w Star-
gardzie Szczecińskim, ale już od 
najwcześniejszych lat związa-
ny był z Warszawą. Ukończył 
Liceum Ogólnokształcące im. 
Rejtana, a następnie Politech-
nikę Warszawską. W okresie 
„Solidarności”, wraz z Jackiem 
Kaczmarskim i Zbigniewem 
Łapińskim współtworzył tercet 
bardów wykonujących zaanga-
żowane, poetyckie pieśni. Jego 
szorstki, chrapliwy głos zapadał 
w pamięć. Piosenki śpiewane 
przez Gintrowskiego można było 

rozpoznać już po pierwszym sło-
wie. Miał liczne grono słuchaczy 
i wielbicieli.

Począwszy od 1981 r. Gin-
trowski zaczął tworzyć muzykę 
filmową. Muzyka, którą kompo-
nował dla kina, mogła zaskoczyć 
tych, dla których Gintrowski był 
kimś na kształt „polskiego Wyso-
ckiego”, bardem z gitarą. Pisząc 
dla filmu Gintrowski znacznie 
rzadziej sięgał po gitarę, częściej 
zaś po keyboard. Dziwne, że dziś 
kompozycje Gintrowskiego nie 
stanowią kanonu polskiej muzyki 
elektronicznej, bo choć w tej dzie-
dzinie Gintrowski ustępuje być 
może Markowi Bilińskiemu, czy 
Władysławowi Komendarkowi, 
to jego utwory stanowią przykład 
muzyki gatunku electro napraw-
dę wysokiej klasy, bez ukłonów 
w stronę disco czy innych niewy-
szukanych gatunków muzycznych, 
w których elektronika pełni ważną 
funkcję.

Reżyserem, który jako pierw-
szy współpracował z Gintrowskim 
był Janusz Zaorski. To Gintrowski 
skomponował muzykę do filmu 

„Dziecinne pytania” z 1981 r., 
a rok później – do wielokrotnie na-
gradzanej „Matki Królów” z nie-
zapomnianą kreacją Magdy Teresy 
Wójcik. Gintrowski napisał także 
muzykę do nakręconego przez Za-
orskiego w 1989 r. telewizyjnego 
filmu „Goryl, czyli ostatnie za-
danie…”. Wśród innych twórców 
filmowych, z którymi Gintrowski 
współpracował więcej niż raz 
wymienić trzeba także Wiesława 
Saniewskiego („Nadzór”, „Sezon 
na bażanty”, „Dotknięci”), Miro-
sława Gronowskiego („Weryfika-
cja”, „Teatrum wiele może tu uczy-
nić”, „Spadek”, „Pięć minut przed 
gwizdkiem”, serial „Dorastanie”) 
oraz Macieja Ślesickiego („Tato”, 
„Show”, „Trzy minuty. 21:37” oraz 
seriale „13 posterunek” i „13 po-
sterunek 2”).

Bez wątpienia jednak najbar-
dziej znana kompozycja Przemy-
sława Gintrowskiego związana 
z filmem to muzyka do serialu 
Stanisława Barei „Zmiennicy”, 
a zwłaszcza tytułowa piosenka. 
Niemal każdy potrafi zanucić 
przynajmniej jej fragment, wielu 

kinomanów zna jej tekst (autor-
stwa Jacka Janczarskiego) na pa-
mięć. Zwłaszcza, że jego końcowe 
słowa brzmiące „coś być musi, do 
cholery, za zakrętem”, wyśpiewa-
ne przez Gintrowskiego z energią, 
niemal wykrzyczane, powszech-
nie odczytywane były jako wyraz 
nadziei na upadek komunizmu 
i wyjście Polski z dziejowego 
zakrętu. Dziś, gdy niemal cała 
twórczość komediowa Stanisława 
Barei cieszy się statusem filmów 
i seriali kultowych, kompozycja 
Gintrowskiego do „Zmienników” 
cieszy się niesłabnącą popular-
nością.

Korzystając ze swojego estrado-
wego i scenicznego doświadczenia, 
Gintrowski niekiedy także wystę-
pował w filmach jako aktor. Zagrał 
m.in. „Cieniu” Andrzeja Domali-
ka, „Bluszczu” Hanki Włodarczyk, 
serialu „Crimen” Laco Adamika, 
„Historii niemoralnej” Barbary 
Sass oraz kilku filmach do których 
także skomponował muzykę.

Zmarł 20 października 2012 
roku. Został pochowany na Cmen-
tarzu Wilanowskim.

lety, bo kasowniki nie były jeszcze 
stosowane. Ów konduktor wyposa-
żony w wiszącą na pasku u szyi pełną 
kieszonek torbę na bloczki biletów, 
z kopiowym ołówkiem w ręku, na 
który nałożona była gumka, naj-
częściej pochodząca z porcelano-
wego korka butelki od piwa, służąca 
oddzieraniu pojedynczych biletów. 
Te zaś po przyjęciu pieniędzy, prze-
kreślał tym ołówkiem i dodatkowo 
dziurawił wiszącymi u paska torby 
na łańcuszku obcążkami. Trzeba 
przyznać, że ci konduktorzy bywali 
bardzo dowcipni i nawet dziecko 
mogło się zdrowo uśmiać z ich 
monologu kierowanego do pasaże-
rów. Zwracając się do wsiadających 
pasażerów taki konduktor wołał: 
„Kto z państwa jeszcze nie zabileto-
wany?” Gdy z kolei po zatłoczonym 
wagonie unosił się smród, konduktor 
odzywał się w te słowa: „Otwieramy 
okno. proszę państwa, wietrzymy, 
wietrzymy, bo jakiś kmiot puścił 
bąka!” Na co zwykle odzywały się 
głosy sprzeciwu, które konduktor 
natychmiast ripostował: „A jak pani 
coś przypalisz w mieszkaniu to nie 
wietrzysz?” Bywało, że jakaś osoba 
zwracała się do konduktora z prośbą 
o interwencję w obawie, że ktoś jej 
zniszczy garderobę wiezioną paczką 
czy sprzętem! Wtedy ten odpowia-
dał: „A coś się pani tak wystroiła, 
tramwaj to nie lemuzyna!” Gdy zaś 
pasażer usiłował wsiąść z wielką 
paką, konduktor natychmiast rea-
gował: „Trzeba było wziąć dorożkie, 
a nie pchać się z takim tobołem do 
tramwaju!” Zdarzali się też pasaże-
rowie z psami, a wtedy prawie „cały 
tramwaj” oponował. Konduktor, 

starając się odstręczyć od wsiadania 
takiego pasażera ze zwierzęciem, 
wołając do niego: „A jak byś pan 
miał krowę, to byś pan też się z nią 
pchał do wagonu? Daj pan spokój 
zwierzęciu, zostaw je w domu, patrz 
jak szczerzy zęby, jeszcze komu co 
odgryzie?”

Nie lepiej wyglądała jazda au-
tobusami. Tam, bywało gorzej, bo 
zwykle nie otwierało się w nich 
żadne z okien. Okrągły więc rok 
panowała w nich niesamowita 
duchota i zaduch. Zdarzało się, 
że z racji tłoku i specyficznej 
konstrukcji wnętrza, niejeden 
pasażer nie wysiadł na przystan-
ku docelowym, bo się zwyczajnie 
nie „dopchał” do wyjścia. Trochę 
lepiej było w trzecim rodzaju ów-
czesnych środków komunikacji 
miejskiej, jaką były wspomniane 
przeze mnie trolejbusy. Nie dość, 
że wielu pasażerów do końca nie 
potrafiło poprawnie wymówić 
nazwy tego pojazdu (wym.: traj-
lebus lub trojlibus), to jednak ów 
środek lokomocji był z pewnością 
zdecydowanie luźniejszy. Nato-
miast jazda nim nie należała do 
najpewniejszych z uwagi na licz-
ne awarie: szczególnie spadające 
pałąki, czasem uszkadzające linię 
zasilającą rozpiętą nad jezdnią 
między słupami. Przez co trze-
ba z nich było wysiadać, a sami 
pasażerowie nierzadko uczestni-
czyli w rozpędzeniu tego pojazdu 
pchając go z mozołem po ponow-
nym założeniu pantografów (czy-
li owych pałąków dotykających 
źródła prądu). 

dokończenie na stronie 8



POŁUDNIE - Głos warszawiaków 3

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.

Pijane bulwary
PRZEMYSŁAW MILLER

Miało być wielkie kulturalne ot-
warcie miasta na Wisłę i faktycz-
nie było… Wiślane bulwary po 
zalegalizowaniu 22 marca br. pi-
cia na nich alkoholu błyskawicznie 
stały się miejscem, gdzie pije się 
w nadmiarze. Kto nie wytrzymał 
w kolejce do toalety szedł w krza-
ki, więc śmierdziało.  W trakcie 
ostatniego długiego majowego 
weekendu bulwary stały się rów-
nież ringiem walk w stylu MMA. 
Na pobojowisku pozostają butelki, 
rozbite szkło i śmiecie, które nie 
trafiają do koszy.

Uchwała Rady Warszawy z 22 
marca br. to pokłosie nowego pra-
wa przyjętego przez parlament. 
Na początku roku weszła bowiem 
w życie ustawa wprowadzają-
ca generalny zakaz picia alko-
holu w miejscach publicznych, 
z wyłączeniem „miejsc do tego 
przeznaczonych”. Ustawodawca  
zdecydował, że samorządy mogą 
wprowadzać odstępstwa. Właś-
nie takie „odstępstwo” stołeczni 
radni zdecydowali się wprowadzić 
na bulwarach. Uchwała pozwala 
więc na picie alkoholu na bulwa-
rach: Flotylli Wiślanej, Grzymały-
-Siedleckiego, Pattona, Karskiego 
i Religi. Chodzi o pas między 
brzegiem rzeki, a wschodnią 
granicą (czyli tą bliżej Wisły) 
ścieżki rowerowej lub chodnika 
(w zależności, który ze szlaków jest 
bliżej rzeki) - wzdłuż ulic Solec, 

Wioślarska, Wybrzeże Kościusz-
kowskie, Gdańskie i Gdyńskie.

Na bulwarach wolno legalnie 
pić alkohol dopiero od 20 kwiet-
nia br., ale Straż Miejska pijących 
przed tą datą już nie karała man-
datami.

Pomysł wyłączenia plaży Ponia-
tówka ze strefy zakazu spożywania 
alkoholu wyszedł z klubu radnych 
PO. Wcześniej władze Warszawy 
mówiły, że wstrzymają się z taką 
decyzją - najpierw ocenią, jakie 
skutki przyniesie legalizacja al-
koholu na lewym brzegu.

O skutkach picia alkoholu mó-
wiła 19 kwietnia podczas sesji 
Rady Warszawy Ewa Sobiczew-
ska ze Wspólnoty Mieszkaniowej 
„3 Maja”: - Od piątku do niedzieli 
jest istny Armagedon. Tam nie 
ma żadnych rodzin z dziećmi. Jest 
młodzież, która przez cały week-

end wędruje z torbami pełnymi 
alkoholu. Kiedy się kończy, idą na 
stację benzynową po nowy zapas.

Tego dnia Rada uchwaliła moż-
liwość picia alkoholu na plaży 
Poniatówka, po praskiej stronie 
Wisły. 

Kibole, którzy odreagowywali 
finał Pucharu Polski (27 kwietnia) 
na nieodległym Stadionie Narodo-
wym. zachowywali się agresywnie, 
szukając pod byle pozorem zwady 
i zaczepki z przebywającymi tam 
ludźmi. Do największej bijaty-
ki doszło z 27 na 28 kwietnia po 
godzinie 1. w nocy. Wtedy też 
zostało dotkliwie pobitych kilka-
naście osób, w tym kilka m.in. na 
tle rasowym. Wzywana na miejsce 
zdarzeń policja unikała podjęcia 
stanowczej interwencji.

Straży Miejskiej tego feralnego 
dnia nie było na wiślanych bul-

warach, a szkoda, bo alkohol pili 
nieletni.

Podczas ostatniego weeken-
du kwietniowego, tj. od 27 do 29 
kwietnia – jak poinformowała 
Agnieszka Kłąb ze stołecznego 
ratusza - zebrano 50 t odpadów.  
Ustawa dała gminie możliwość 
wyłączenia spod zakazu picia 
alkoholu. W tej sytuacji Straż 
Miejska może spisać jedynie za 
zaśmiecanie. 

- Nad Wisłą znajduje się 278 
zwykłych koszy, 125 beczek mo-
gących pomieścić 200 litrów każda 
oraz cztery duże kontenery typu 
„bóbr”, w których mieści się 1 m 
sześć. odpadów. – powiedziała 
Agnieszka Kłąb. – Dodatkowo na 
nadwiślańskich ścieżkach ustawio-
nych jest jeszcze 38 koszy. Służba 
brzegowa rozpoczyna swoje dzia-
łania w środku nocy. Aby zdążyć 
do rana zamiatacze i sprzątacze 
wkraczają w weekendy na nabrze-
ża i bulwary już około godz. 1.00. 
Pracę kończą zazwyczaj około go-
dziny 7 rano.

FOT. PRZEMYSŁAW MILLER

Komentarz: Zalegalizowanie 
przez Radę Warszawy spożywa-
nia alkoholu nad Wisłą okazało 
się niewypałem. Picie na umór i do 
nieprzytomności nie jest bowiem 
przejawem kultury.

Przemysław Miller

Warszawska konferencja 
rad osiedli

7 maja w Warsztacie Warszawskim 
odbyła się Konferencja Warszaw-
skich Rad Osiedli, zorganizowana 
z inicjatywy Rady Osiedla Mura-
nów.

Bezpośrednim impulsem zwo-
łania konferencji było podpisane 
przez 8 śródmiejskich rad osied-
li oświadczenia, w którym rady 
domagały się większego wpływu 
mieszkańców osiedli na decyzje 
samorządów dzielnicowych i miej-
skiego w sprawach o zasięgu lo-
kalnym.

Burmistrz Dzielnicy Śródmie-
ście, odnosząc się do oświadcze-
nia wskazał, że w obecnym stanie 
prawnym spełnienie wszystkich 
postulatów rad nie będzie możliwe 
bez zmian w statutach rad osiedli. 
Drugi z adresatów oświadczenia, 
tj. Rada Dzielnicy w przewadze re-
prezentująca interesy swoich ugru-
powań partyjnych, zignorowała 
stanowisko samorządów lokalnych 
i postanowiła nie wypowiadać 
się w kwestii przekazania części 
swoich kompetencji jednostkom 
niższego rzędu.

W spotkaniu wzięło udział ok. 
30 osób - samorządowców z rad 
osiedli, przedstawicieli mieszkań-
ców. Uczestnicy spotkania zasta-
nawiali się jaki realny wpływ na 
funkcjonowanie dzielnicy i mia-
sta mają rady osiedli. Jak miesz-
kańcy mogą włączyć się w proces 
współdecydowania? Jak zwiększyć 
udział rad osiedli we współdecy-
dowaniu?

Przedstawiciele rad podpisa-
li przygotowaną przez Bogdana 
Żmijewskiego i Andrzeja Rogiń-
skiego petycję do Rady Warszawy 
w sprawie zmiany statutów dziel-
nic w celu: doprowadzenia ich do 
zgodności z prawem, rozszerzenia 
katalogu opinii rad dzielnic do 
uchwał Rady Warszawy, wprowa-
dzenia katalogu spraw do zaopi-
niowania przez rady osiedli.

- Podjęliśmy decyzję o organiza-
cji platformy wymiany informacji 
w formie Forum Rad Osiedli, któ-
re będzie spotykać się okresowo 
i ustalać wspólne stanowiska rad 
osiedli w najważniejszych spra-
wach dla lokalnych społeczności 
– mówi Ryszard Krzysztofowicz, 
przewodniczący Rady Osiedla Mu-
ranów. - Zadaniem Forum będzie 
też doprowadzenie do uznania 
przez samorząd warszawski roli 
rad osiedli jako rzeczywistych sa-
morządowców reprezentujących 
swoje społeczności. Mamy nadzie-
ję, że to początek drogi w walce 
o naszą podmiotowość.

aro
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Liceum, które poszerza horyzonty 
Jak wiemy o szkole najlepiej świad-
czą jej uczniowie. Ci, którzy wy-
brali 160. LO przy Siemieńskiego 
są dowodem na to, że można uczyć 
się w przyjaznej atmosferze i mieć 
świetny kontakt z nauczycielami 
i dyrekcją. 

To właśnie uczniowie (a właś-
ciwie jedna z licealistek) podsu-
nęły pomysł uczestnictwa szkoły 
w Dniu Przedsiębiorczości. To 
doskonała okazja na poznanie od 
podszewki zawodów, które planują 
wybrać w przyszłości. Jednodnio-
wy pobyt w miejscach przyszłej 
pracy pokazał im, że nie wszyst-
ko w rzeczywistości jest tak łatwe 
i kolorowe jak sobie wyobrażali, 
ale… spędzony czas uważają za 
bardzo udany. 

- Dzień Przedsiębiorczości był 
21 marca, więc przypadał w tra-
dycyjnym dniu wagarowicza. Nasi 
uczniowie jednak z tego nie sko-
rzystali. Odwiedzili zakłady pracy, 
o czym opowiadają do dziś. Jeden 
z chłopców spędził dzień w są-
dzie, inny w firmie transporto-
wej, uczennice były w telewizji. To 
były swojego rodzaju jednodnio-
we praktyki – tłumaczy dyrektor 

Dorota Postek, a my zapytaliśmy 
samych uczniów, jak wspominają 
ten wyjątkowy dzień.

Karolina i Karina odwiedziły 
telewizję: - Dostałyśmy wejściówki 
i mogłyśmy zobaczyć wszystko „od 
kuchni”. Oprowadzał nas pan Ma-
rek. Najciekawszy był sam plan, bo 
widziałyśmy jak powstaje poranny 

program transmitowany na żywo. 
Fajny był też wywiad z Tomaszem 
Kamelem, który opowiadał nam 
o tym, jak trafił do telewizji – mó-
wią zachwycone dziewczyny.

Maria była natomiast w biurze 
architektury zajmującym się pro-
jektowaniem mieszkań w stanie 
deweloperskim. Praca architekta 

bardzo jej się spodobała, chociaż 
swojej przyszłości tam nie widzi. 
Na ten moment myśli o studiach 
związanych z historią albo tury-
styką.

Dzień Przedsiębiorczości to 
jeden z licznych przykładów na 
to, że w tej szkole zdanie uczniów 
naprawdę ma znaczenie, a ich po-

mysły traktowane są jak najbar-
dziej serio. 

160. LO zaprasza do siebie tego-
rocznych absolwentów gimnazjów. 

Na przyszły rok planowane tu 
są cztery kierunki nauczania. 

Klasa 1a będzie miała profil ma-
tematyczno – informatyczno – fi-
zyczny. Co istotne dla pasjonatów 
nauk ścisłych i elektroniki będą 
w niej elementy mechatroniki. 
Dla niewtajemniczonych krótkie 
wyjaśnienie: Mechatronika - dzie-
dzina inżynierii, która stanowi 
połączenie inżynierii mechanicz-
nej, elektrycznej, komputerowej, 
automatyki i robotyki służąca 
projektowaniu i wytwarzaniu no-
woczesnych urządzeń. W tej klasie 
będzie rozszerzona matematyka, 
informatyka i fizyka. Absolwenci 
tego kierunku będą mieli ułatwio-
ny strat na studia m.in. mechatro-
nika, elektronika, transport, kos-
monautyka i inne podobne. 

Klasa 1b to profil humanistycz-
ny z rozszerzonym językiem an-
gielskim. Poza nim większy zasób 
wiedzy młodzież zdobędzie też 
z historii i wiedzy o społeczeń-
stwie. Ten kierunek liceum otwie-

ra drzwi na uczelnie o kierunkach 
m.in.: historia, prawo i admini-
stracja, socjologia czy politologia.

1c natomiast planowana jest 
jako klasa biologiczno-chemicz-
na z rozszerzonym j. angielskim. 
Dodatkowo rozszerzona będzie 
biologia i chemia. Nauka na tym 
profilu to doskonały wstęp na kie-
runki m.in: medycyna, fizjotera-
pia, kosmetologia czy zootechnika. 

Czwarta z pierwszych klas – 1d 
będzie matematyczno-geogra-
ficzna (również z rozszerzonym 
językiem angielskim). Poza tym 
większa liczba godzin będzie też 
z matematyki i geografii. Geogra-
fia, geologia, ekonomia, logistyka, 
turystyka i podobne kierunki stu-
diów dla absolwentów tej klasy nie 
powinny być problemem. Zostaną 
do nich przygotowani.

Pod koniec roku szkolnego 
wszyscy uczniowie sformują swoją 
ścieżkę kariery i na tej podstawie 
będą ustalane zajęcia dodatkowe, 
które pomogą im w rozwijaniu za-
interesowań. A to pomoże potem 
wybrać kierunki na maturze i dalej 
na studiach, bo do tego to liceum 
przygotowuje bardzo dobrze.

Językowe wakacje  
w Uczelni Łazarskiego 
Studium Języków Obcych Uczelni 
Łazarskiego zaprasza dzieci z war-
szawskich szkół podstawowych oraz 
gimnazjów do udziału w edukacyj-
no-społecznym projekcie „Wakacyj-
na Akademia Językowa dla Dzie-
ci” oferującym nieodpłatną naukę 
dwóch języków obcych. W terminie 
25 czerwca - 12 lipca 2018 r. dzieci 
w wieku 5-12 lat będą bezpłatnie 
uczyć się języka angielskiego, a gim-
nazjaliści niemieckiego. Projekt do-
czekał się już XVI edycji. Wszystkie 
poprzednie cieszyły się wielkim 
powodzeniem wśród uczestników. 
W 2015 roku został on nagrodzony 
europejskim certyfikatem innowa-
cyjności ELL w dziedzinie nauczania 
języków obcych. 

Projekt, w całości finansowany 
przez Uczelnię Łazarskiego, jest 

realizowany przy udziale  lektorów 
Uczelni Łazarskiego i studentów - 
wolontariuszy. Kilkadziesiąt dzieci 
z Warszawy przez 3 tygodnie bę-
dzie poznawać i doskonalić języ-
ki obce. Uczymy poprzez zabawę, 
w oparciu o autorskie programy 
naszych lektorów oraz pomoce dy-
daktyczne i materiały edukacyjne 
dostosowane do możliwości i za-
interesowań dzieci. Oprócz nauki 
języka proponujemy bogaty pro-
gram zajęć fakultatywnych w po-
staci zajęć sportowych, plastycz-
nych, warsztatów ekologicznych, 
zdrowego żywienia, kulinarnych, 
mydlarskich, tanecznych, kursów 
pierwszej pomocy, podstaw przed-
siębiorczości i prawa.

Organizatorzy zapewniają, iż 
dzieci uczestniczące w zajęciach 

Wakacyjnej Akademii Językowej, 
polubią język obcy i będą zmoty-
wowane do dalszego jego pozna-
wania. U nas każde dziecko osiąga  
sukces - bez oporów porozumiewa 
się z lektorem i studentami (czę-
sto są to studenci zagraniczni 
nieznający języka polskiego) na 
właściwym dla siebie poziomie. 
W grupie dzieci starszych zaję-
cia prowadzone są w specjalnie 
przygotowanych salach kompu-
terowych, a lektorzy prowadzą 
zajęcia z wykorzystaniem technik 
multimedialnych, edukacyjnych 
i gier planszowych. Na zakończe-
nie projektu przewidujemy Wielki 
Piknik Rodzinny, podczas którego 
przy grillu i słodkościach będzie-
my bawić się i  integrować.

20 czerwca 2017 roku o godz. 

Sprzeciw wobec molocha 
WŁADYSŁAW ADAMSKI

18.00 w siedzibie Uczelni odbę-
dzie się zebranie informacyjne 
dla rodziców i dzieci chętnych do 
wzięcia udziału w akcji. Na spot-
kaniu dzieci zapoznają się z celami 
i programem zajęć oraz poznają 
swoich przyszłych opiekunów. 
Czeka ich też moc atrakcji i wy-
cieczka po Uczelni. Zapraszamy 
do odwiedzenia strony interneto-
wej Studium, gdzie można znaleźć 
relacje z poprzednich edycji akcji: 
www.lazarski.pl/sjo

Patronem prasowym akcji jest 
„Południe”.

Zapisy: 17-31 maja przez for-
mularz dostępny na stronie: 
www.wakacyjna-akademia.la-
zarski.pl

Informacje: 22 54-35-370; kursy.
jezykowe@lazarski.edu.pl

Nie ma zgody na budowę dużego 
budynku przy ulicy Żeromskie-
go 17 na Bielanach. Mieszkańcy 
protestują i zbierają podpisy pod 
petycją zmierzającą do zatrzyma-
nia inwestycji.

Budynek stanąłby na miej-
scu dawnej poczty.  Okoliczni 
mieszkańcy uważają jednak, 
że jego kubatura w yk racza 
znacznie poza ramy dobrego są-
siedztwa. Protest mieszkańców 
popiera stowarzyszenie Razem 
dla Bielan, które koordynowało 
akcję zbierania podpisów pod 
pismem ze sprzeciwem wobec 

budowy. Dokument skierowany  
został do Marleny Happach, dy-
rektor Biura Architektury i Pla-
nowania Przestrzennego m. st. 
Warszawy. 

- Projekt planu miejscowego 
dla osiedla „Słodowiec”  pod-
kreśla zakaz stawiania w tym 
miejscu budynków kłócących 
się z istniejącym układem ur-
banistycznym. Deweloper może 
mimo to skorzystać z faktu, że 
nie został jeszcze uchwalony 
plan miejscowego zagospo-
darowania przestrzennego – 
wskazuje zastępca burmistrza 

dzielnicy Bielany, a zarazem 
przewodniczący stowarzysze-
nia Razem dla Bielan Grzegorz 
Pietruczuk . – Nie wydaje się 
jednak, aby pośpiech w tym 
przypadku był rozsądnym roz-
wiązaniem.  

Podobne oczekiwania mają 
mieszkańcy.  Liczą, że nie zo-
stanie wydane pozwolenie na 
budowę do czasu uchwalenia 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla osiedla Słodo-
wiec.

- Podpisy pod wnioskiem 
zbieraliśmy przeszło tydzień 

– informuje Krystian Lisiak 
ze stowarzyszenia Razem dla 
Bielan. -  Wystąpienie popar-
ło prawie tysiąc mieszkańców, 
którzy nie chcą w tym miejscu 
takiego molocha. 

Biorąc pod uwagę, że opra-
cowa nie pla nu zagospoda-
rowania przestrzennego jest 
już w końcowej fazie, nikomu 
nie powinna zaszkodzić mała 
zwłoka. Podpisani pod pismem 
podkreślają, że będzie to dobry 
test na  wsłuchiwanie się w opi-
nie mieszkańców przez władze 
miasta. Nasz Służew

Służew dla wielu z nas – to nasze miejsce na ziemi – to nasza mała oj-
czyzna. To tu przeżywamy radości i smutki. To tutaj rosną i żyją kolejne 
pokolenia służewiaków. W natłoku codziennych obowiązków i zdarzeń 
nieczęsto jednak zwracamy uwagę na bliższą i bardziej odległą historię 
naszego Służewa – Służewa, który jest starszy od Warszawy.

Organizatorzy turnieju i konkursu „Nasz Służew”: Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Służew nad Dolinką”, Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa 
oraz Służewski Dom Kultury, mają nadzieję, że ankieta i konkurs oprócz 
sprawdzenia wiedzy oraz szansy uzyskania atrakcyjnej nagrody, zachęcą 
również do bliższego zapoznania się z przeszłością miejsca, gdzie żyjemy 
i tworzymy teraźniejszość.

Turniej wiedzy o Służewie, adresowany jest głównie do mieszkańców 
Służewa i osób zainteresowanych historią jego terenu. Formą uczestni-
ctwa jest wypełnienie ankiety. Uczestniczyć mogą osoby niepełnoletnie 
ale nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatorów oraz ich rodziny. 
Formularz ankiety dostępny jest w Magazynie „Nad Dolinką”, na stronie 
internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” (www.
smsnd.pl) oraz w siedzibie Spółdzielni przy ul. Mozarta 1. Wypełnioną 
ankietę można wrzucić do urny wystawionej w kancelarii Spółdzielni przy 
ul. Mozarta 1 (pokój nr 2 na parterze) w terminie do dnia 25 maja 2018 
r., do godz. 14.00. Formularz ankiety będzie można otrzymać również 
w sobotę, 26 maja 2018 r., na pikniku „Rodzinna Majówka na Służewie” 
i złożyć do godziny 15.30. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród 
nastąpi podczas tego pikniku  około godziny 17.00. Wśród nagród do 
wygrania m.in.: hulajnoga, sprzęt sportowy, albumy pamiątkowe.

Przedmiotem konkursu „Nasz Służew” mogą być wspomnienia, 
pamiętniki, reportaże, wywiady, zapisy rozmów – w dowolnej formie 
literackiej i artystycznej – związane z terenem Służewa w jego współczes-
nych i historycznych granicach (m.in. klasztor dominikanów, parafia św. 
Katarzyny, Żółta Karczma, Fort na Służewie). 

dokończenie na stronie 6

Piknik Retoryczny
12 maja o godz. 11 w rejonie sta-
cji metra Politechnika na Polach 
odbędzie się Piknik Retoryczny. 
Jest to wydarzenie wyjątkowe, 
gdyż pierwsze w Polsce porusza-
jące aspekt debat oksfordzkich 
w tak szerokim stopniu, Piknik 
Retoryczny będzie jednocześnie 
największym tego typu wydarze-
niem na terenie stolicy. Zapra-
szamy wszystkich warszawiaków 
do udziału w organizowanych na 
miejscu konkursach, warsztatach 
oraz zabawach. Podczas wydarze-
nia będzie możliwość pogłębienia 
lub zdobycia wiedzy z zakresu 
starożytnej sztuki dyskutowania 
i przemawiania a także wzięcia 

udziału w licznych konkursach 
oraz zawodach z możliwością wy-
grania ciekawych nagród! Przewi-
dziano także specjalny kącik dla 
najmłodszych uczestników Pik-
niku, gdzie pociechy będą mogły 
pobawić się pod opieką animato-
rów. Piknik daje unikatową szan-
sę zgłębiania wiedzy niestety nie 
nauczanej a jakże potrzebnej we 
współczesnym świecie. 

Udział nie wymaga żadnej re-
jestracji.

Licealna Liga Retorów zachęca 
do udziału wszystkich spragnio-
nych wiedzy oraz świetnej zabawy 
jaką są debaty

Jan Okurowski LLR
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CZYM SIĘ WYRÓŻNIAMY?

Slip w Porcie Czerniakowskim
PRZEMYSŁAW MILLER

Stara, 112-letnia pochylnia prze-
stała istnieć w czerwcu 2016 r. 
Po dwóch latach jej miejsce za-
stąpił nowoczesny mechaniczny 
slip, który umożliwia bezpieczne 
i szybkie wodowanie dużych jed-
nostek. 

Choć była niekwestionowanym 
zabytkiem i częścią historii żeglugi 
wiślanej to i tak już od kilkudzie-
sięciu lat była niewykorzystywana 
aż popadła w zupełną ruinę. Przy 
jej pomocy znany warszawski ar-
mator Maurycy Fajans zwodował 
swój największy bocznokołowiec 
„Pan Tadeusz”, który był niekwe-
stionowaną chlubą wiślanej flo-
tylli.

Czasy się zmieniły i jej miejsce 
zastąpił nowoczesny mechaniczny 
slip, który w każdych warunkach 
umożliwia wodowanie i podjęcie 
z wody różnej wielkości jedno-
stek pływających. Tym samym 
Port Czerniakowski staje się no-
woczesnym, przychylnym śród-
lądowej żegludze miejscem, do 

którego zawitają liczne jednostki 
z Mazowsza.

Port Czerniakowski powstał 
w 1904 r. jako zaplecze techniczne 
Żeglugi Parowej Maurycego Fa-
jansa. Jego projektantem był inż. 
Lucjan Kwiciński. Przy budowie 
wykorzystano naturalne elementy 
ukształtowania terenu. Głównym 
elementem ww. stoczni była po-
chylnia z napędem ręcznym do 
slipowania budowanych i remon-
towanych tu jednostek o długości 
do około 30 m.

To tu pod koniec istnienia 
stoczni, w 1965 r. została zbudo-
wana na potrzeby filmu Jerzego 
Kawalerowicza „Faraon” replika 
egipskiego statku. Stocznię defi-
nitywnie zlikwidowano w 1970 
r., a bezpośrednią przyczyną była 
budowa Wisłostrady. Czernia-
kowski slip jest typową budowlą 
o charakterze hydrotechnicznym 
składającym się z równi pochy-
łej schodzącej z lądu w kierunku 
lustra wody, dzięki któremu jest 

możliwe wodowanie i wyciąganie 
na brzeg jednostek tutejszej flo-
tylli. 

Atutem tego kompleksu jest 
nie tylko system mechanicznie 
opuszczanych wózków z pochylni 
po wyznaczonych torach, ale rów-
nież duże urządzenie dźwigowe 
ułatwiające ten proces. Do pochyl-
ni prowadzi droga dojazdowa od 
ul. Czerniakowskiej. Tego typu 
inwestycja z pewnością przyczy-
ni się do dynamicznego rozwoju 
Portu Czerniakowskiego i zachęci 
stołecznych wodniaków do korzy-
stania z jego nowoczesnej infra-
struktury bez potrzeby slipowania 
na odległych od miastach urządze-
niach nad Jeziorem Zegrzyńskim. 
Tym samym już wkrótce z War-
szawy będziemy mogli bezpośred-
nio dopłynąć do Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich bez potrzeby 
kłopotliwego i czasochłonnego 
transportu jednostek na przycze-
pach samochodowych. 

FOT. PRZEMYSŁAW MILLER

Wieku nie starczy ratuszowi na likwidację smogu
BOGDAN ŻMIJEWSKI

Nieprawdziwą jest podawana 
przez władze Miasta informacja, 
że przeznacza się na walkę ze smo-
giem 16 mld złotych. 

Gmina Warszawa zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta na walkę 
ze smogiem teoretycznie przezna-
cza ok. 9 mld złotych, w tym 5,6 
mld na metro i 160 mln na kładkę 
pieszo–rowerową przez Wisłę. 
Głównym zadaniem tych inwe-
stycji nie jest przecież likwidacja. 
Resztę wydatków w kwocie 7 mld 
zł mają ponieść gestorzy mediów 
i spółki komunalne.

Zgodnie z uzasadnieniem do 
dzisiaj podejmowanych uchwał 
Rada Warszawy przeznaczyła 
w budżecie na realizację zada-
nia, o którym mowa w uchwale, 1 
mln 60 tys. złotych. To jest kropla 
w morzu potrzeb, które dotyczą 
likwidacji 16 tys. pieców węglo-
wych.

Na zmianę pieca węglowego na 
gazowy była dotychczas udzielana 

dotacja celowa w kwocie od 7 do 
15 tys. zł, a na węzeł cieplny od 10 
do 20 tys. zł do wyczerpania kwo-
ty, o której mowa w budżecie. Na 
samą zmianę pieców węglowych 
na gazowe lub na węzeł cieplny 
powinno się zatem przeznaczyć 
co najmniej 160 mln złotych, a nie 
milion. Dlatego program walki ze 
smogiem to mydlenie oczu.

O fikcji tego programu świadczą 
również dane, że wydano dotych-
czas ok. 300 decyzji o dotacji celo-
wej, a złożono wniosków ok. 350. 

Rada Warszawy 22 marca 2018 
r. podjęła uchwałę o zmianach 
programu poprzez udzielenie za-
siłku celowego na wkład własny. 
Uchwały wchodzą w życie z dniem 
opublikowania ich w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Ma-
zowieckiego. A termin wniosków 
o udzielenie dotacji na rok 2018 
minął z dniem 31 marca 2018 r., 
więc uchwały nie zdążyły zachęcić 
obywateli do inwestycji na ten rok.

Uchwały zawierają rażące błędy 
merytoryczne. Cytat z druku 2012: 
„Podwyższa się kwoty kryteriów 
dochodowych uprawniających do 
zasiłku celowego przyznawanego 
w ramach pilotażowego programu 
osłonowego „zielone wsparcie do 
100 %” dla osób, które uzyskały 
ze środków budżetu miasta dota-
cję celową na realizację inwestycji 
polegającej na modernizacji kot-
łowni i likwidacji pieca na paliwo 
stałe […]”. Z zasiłków, o których 
mowa w projektach uchwał, mają 
skorzystać ci, którzy już uzyskali 
dotację w wysokości do 75 % inwe-
stycji (zawarli umowę na udziele-
nie dotacji) w latach 2018 i 2019, 
zatem uchwała nie dotyczy umów 
zawartych w 2017 r. A w roku 2018 
zawarto niewiele umów.

Ponadto uchwały realnie nie 
dotyczą nowych wniosków zło-
żonych po podjęciu uchwał. Jest 
bowiem bez szans, by ktoś złożył 
dziś wniosek o dotację, zgodnie 

z uchwałą z 2016 r. tj. do 31.03 
i podpisał umowę o dotację, by 
następnie złożyć wniosek o zasiłek 
celowy i go uzyskać.

W uchwale druk 2011 § 5 usta-
lono, że „wysokość pomocy (za-
siłku celowego) ustalana będzie 
z uwzględnieniem w szczególności 
dochodów osób ubiegających się 
o zasiłek celowy oraz sytuacji ro-
dzinnej”. A więc uchwała nie okre-
śla wysokości tej pomocy, ani nie 
określa jednoznacznie kryteriów 
tej pomocy.

Program zasiłków według 
uchwały w druku 2011 ma być 
realizowany tylko do 31 grudnia 
2019 r., mimo iż uchwała z roku 

2016 nie określa terminu realizacji 
programu. 

Błędem w uchwale z 2016 r. 
o dotacji jest ustalenie § 10, że 
nie można rozpocząć inwestycji 
przed uzyskaniem dotacji, bo się 
jej wtedy nie uzyska. Czyli trzeba 
czekać kilka miesięcy na decyzje 
urzędników mając zgodę na bu-
dowę. Tylko po co? Potem brakuje 
czasu na realizację inwestycji.

Błędem też jest nakaz zakoń-
czenia inwestycji przed 30 listo-
pada. Nie ma uzasadnienia dla 
takiego ustalenia. Nie podano, co 
będzie, jak ktoś się opóźni z inwe-
stycją. Wydaje się, że może stra-
cić prawo do dotacji. W uchwale 

z 2016 r. nie podano też w jakim 
terminie Biuro Ochrony Środo-
wiska zaakceptuje rozliczenie in-
westycji. Podano tylko, że urząd 
zapłaci dotacje w ciągu 21 dni od 
akceptacji rozliczenia. To ozna-
cza, że obywatel ma zakończyć 
inwestycje w terminie, otrzy-
mać fakturę od wykonawcy i za 
nią zapłacić. Potem czekać kilka 
miesięcy na akceptację rozlicze-
nia inwestycji i przelew dotacji. 
Wielu obywateli nie składa więc 
wniosków o dotacje, bo nie chce 
podpisywać umów na takich wa-
runkach, gdyż jest to dla nich za 
duże ryzyko finansowe. 

dokończenie na stronie 8

Jednym ze źródeł smogu są spaliny  

z samochodów stojących w korkach. 

FOT. JAN KURZAWA
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I N F O R M AT O R  K U LT U R A L N Y

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Działając na podstawie na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.) – dalej u.t.k. informuję, że na wniosek inwestora 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) – dalej Prawo budowlane decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - decyzji 
Wojewody Mazowieckiego Nr 21/III/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., zatwierdzającej projekt budowlany 
i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: 
„budowa, przebudowa i remont infrastruktury obwodowej linii kolejowej w Warszawie, w ramach projektu 
POIiŚ 7.1-100 pod nazwą: „Modernizacja linii obwodowej w Warszawie (odcinek Warszawa Gołąbki / 
Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska) – prace przygotowawcze” na odcinku linii nr 20 od km 4+350 
do km 8+245”,

na terenie m.st. Warszawy – Dzielnicy Śródmieście i Dzielnicy Wola:
Obręb ewidencyjny 5-01-01 - działka nr 13/19;
Obręb ewidencyjny 6-03-01 - działka nr 5; 
Obręb ewidencyjny 6-03-02 - działka nr 1/1;
Obręb ewidencyjny 6-03-03 - działki nr: 18, 25, 27; 
Obręb ewidencyjny 6-03-04 - działka nr 4; 
Obręb ewidencyjny 6-03-07 - działki nr: 13, 22/2; 
Obręb ewidencyjny 6-03-14 - działka nr 78/4; 
Obręb ewidencyjny 6-03-18 - działki nr: 1/1, 201, 205, 212, 213, 214; 
Obręb ewidencyjny 6-04-04 - działki: 1, 2, 4/2, 4/3, 58/1; 
Obręb ewidencyjny 6-04-07 - działki nr: 1, 23, 24/1, 26, 37; 
Obręb ewidencyjny 6-05-06 - działki nr: 1, 2, 3/2; 
Obręb ewidencyjny 6-06-10 - działki nr: 81, 88/1, 88/2, 90, 91; 
Obręb ewidencyjny 6-06-12 - działki nr: 32/1, 33, 34, 35;
Obręb ewidencyjny 6-07-04 - działki nr: 23, 24, 25, 26; 
Obręb ewidencyjny 6-07-05 - działki nr: 9/7, 12; 
Obręb ewidencyjny 6-07-13 - działki nr: 1/14, 87/1, 88, 89, 90/1; 
Obręb ewidencyjny 6-14-03 - działki nr: 5/34, 6/31, 6/38, 22/15, 22/17, 22/64; 
Obręb ewidencyjny 6-14-04 - działka nr 1/66.
Zmiana pozwolenia na budowę dotyczy: zmiany ilości i rozpiętości przęseł projektowanych wiaduktów 

kolejowych w km 5,327 linii kolejowej nr 20 (nad ul. Kasprzaka), zmiany przebiegu ściany oporowej za przyczółkiem 
północnym, zmiany konstrukcji projektowanego ustroju nośnego wiaduktu kolejowego w km 7,505 (nad ulica 
Obozową), budowy murów oporowych na dojściach do peronu p.o. „Warszawa Koło”. 

Strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, ustala się zgodnie z przepisami art. 28 ust. 4 Prawa 
budowlanego.

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) – dalej k.p.a., który stanowi, że „organy administracji publicznej obowiązane 
są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im 
wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu 
w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 
601, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski, w terminie 7 dni, od daty zawiadomienia o wszczęciu postępowania 
administracyjnego w przedmiotowej sprawie. 

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 k.p.a., uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego 
ogłoszenia w niniejszej sprawie. 

Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 10 maja 2018 r.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 

administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 pkt § 1 i § 2 k.p.a.).

WI-III.7840.7.165.2015.ES/EA

Dorożkarnia Dom Kultury, ul. Siekierkowska 28
20 maja, godz. 15:00 - 20:00 - Siekierkowska Majówka. W programie m. in.: - finał konkursu plastycznego 
dla przedszkolaków i otwarcie wystawy „Moja mama”, strefa klockologii, akcja „Pozdrowienia z majówki”, 
animacje plastyczne, plenerowa gliniarnia, etiuda teatralna „Zielony Kapturek” w wykonaniu Teatru Fiakier, 
Kulturalna wyprzedaż garażowa. Na zakończenie zapraszamy wszystkich na potańcówkę z Warszawiakami 
– Trupą Teatralną. Projekt realizowany przez Dorożkarnię, Fundację BO WARTO, Szkołę Podstawową nr 3.

Służewski Dom Kultury, ul. Bacha 15
11 maja, godz. 19.00 - Monodram - „Ja, który nigdy przed nikim nie stawałem na baczność...” Rzecz o Józefie 
Piłsudskim. Sala widowiskowa/wstęp wolny. 12 maja, godz. 17.00 - Wernisaż wystawy fotografii Edwarda 
Hartwiga „Wierzby”. Sala widowiskowa i foyer/wstęp wolny. 13 maja, godz. 12.00 - Przyrodniczy spacer 
po okolicy. Park przy SDK/wstęp wolny. 13 maja, godz. 16.00 - Dziecięce Ogrody Muzyczne – Muzyka 
Polska. Sala widowiskowa/bilety 10 zł/w kasie SDK od 4/05. 13 maja, godz. 19.00 - Jam session nad Do-
linką dla muzyków początkujących i zaawansowanych. Sala widowiskowa/wstęp wolny. 16/17 maja, godz. 
10.00/11.30 - Dziecięce Ogrody Muzyczne – Muzyka Polska. Sala widowiskowa/bilety 10 zł/w kasie SDK 
od 4/05. 16 maja, godz. 18.30 - Spotkanie autorskie z Wojciechem Lewandowskim połączone z promocją 
jego nowej książki „Gen Przygody”. Sala widowiskowa/wstęp wolny. 18 maja, godz. 19.30 - Koncert Jazz 
dobry nad Dolinką - Michael „Patches” Stewart & Wojciech Karolak Trio. Sala widowiskowa/bilety 20 zł/
na kupbilecik.pl i w kasie SDK od 4/05. 19 maja, godz. 20.00 - Koncert zespołu LemON. Zapraszamy na 
pierwszy z serii dużych koncertów na Scenie Plenerowej SDK. Scena plenerowa – park SDK /wstęp wolny. 
20 maja, godz. 17.00 - Koncert „Los Mármoles” (Marmury) chilijsko –greckiego gitarzysty Alexandrosa 
Tefarikisa. Sala widowiskowa/wstęp wolny. 

Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21, Warszawa
12 maja godz. 18.00 -  Festiwal Piosenki Miłosnej i Być Może Erotycznej ,,Proszę Pani, ona ściąga!”. Wstęp 
wolny; 13 maja, godz. 11.00 - Orkiestra Warsaw Camerata, pod dyrekcją Pawła Kos-Nowickiego. Koncerty 
przeznaczone dla słuchaczy od 0 do 100 lat. Bilety do nabycia przed koncertem: 20 zł (rodzic z dzieckiem), 
30 zł (dla rodziny 3 i więcej osobowej); 

18 maja, godz. 19.00 - Wystąpi: Camerata Vistula pod kierownictwem Andrzeja Wróbla. Wstęp wolny

Ośrodek Edukacji Kulturalnej ,,Sadyba’’, ul. Korczyńska 6
10 maja, godz. 16.00 - „Jutrzenka wolności” - W wokalno-aktorskich aranżacjach zaprezentowane będą 
m.in. utwory Ignacego Krasickiego, Konstantego Gaszyńskiego, Franciszka Kniaźnina, Rajnolda Suchodol-
skiego, a także współczesnych twórców – Janusza Kondratowicza, Jacka Kaczmarskiego, Macieja Pietrzyka 
czy Ernesta Brylla.

Wykonanie: Zespół wokalno-aktorski „Sonanto”. 17 maja godz. 10.45 - „Kot w butach” - przedstawienie 
kukiełkowe.

Kino Wisła, Plac Wilsona 2, telefon 22 839 23 65
19 maja o godzinie 19:00 zapraszamy do kina Wisła na retransmisję przedstawienia pt. „Hamlet’’ transmito-
wanego z Barbican Theatre w Londynie 15 października 2015 roku, przedstawienie z polskimi napisami.  Czas 
trwania 3 godziny 30 minut. Nominowany do Oscara Benedict Cumberbatch (serial BBC „Sherlock”, „Gra 
tajemnic”, „Frankenstein” transmitowany do kin w cyklu NT Live) wciela się w tytułową rolę w wielkiej 
tragedii Szekspira. Wyreżyserowany przez Lyndsey Turner i wyprodukowany przez Friedman Productions 
Sonia spektakl był transmitowany z Barbican Theatre do kin w całej Europie i poza nią 15 października 
2015 roku i bił wszelkie rekordy popularności wśród tego typu transmisji. Bilety do nabycia w kasie kina 
lub poprzez stronę internetową.

Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2
10 maja, godz. 11.00 - „Portret Marszałka Piłsudskiego na łamach prasy polsko-żydowskiej” -  prelekcję 
poprowadzi  dr Monika Szabłowska-Zaremba. 17 maja, godz. 11.00 - „Co nam daje zieleń w mieście” 
- prelekcję poprowadzi Małgorzata Dyrska. 19 maja, godz. 16.00 – Koncert „Witaj majowa jutrzenko” 
w wykonaniu: Chóru  „Starówka”.

Dom Kultury Śródmieście - Scena na Smolnej 9
13 maja, godz. 11.00, - Teatr Trip „Na tropie zaginionej opowieści”, spektakl dla dzieci od lat 3, bilety: 
15 PLN; 13 maja, godz. 17.00 - Teatrzyk A’la Kabaret „Retrospektywa X”, spektakl jubileuszowy, bilety: 5 
PLN. 14 maja, godz. 11.00 - „Michał Burzyński Projekt”, koncert, wstęp wolny.

Ośrodek Kultury „Arsus”, ul. Traktorzystów 14
13.05, godz. 12.30 - Bajka dla dzieci (3-8 lat). „Fiołkowe smoki”. Bilet 10 zł. 13.05, godz. 18.00 - Impreza 
sąsiedzka w ramach cyklu „Kulturalne podwórka”. 18.05, godz. 18.00 - Koncert charytatywny z udziałem 
zespołu „2+1” oraz musicalowej grupy „Arsus”. Cegiełki do nabycia przed koncertem. 

Dom Kultury „Miś” OK „Arsus”, ul. Traktorzystów 20
12 maja, godz. 16 – zabawa taneczna dla Seniorów. Wstęp wolny. 14-31 maja - Wystawa malarstwa Elżbiety 
Marii Sawickiej. 17 maja, godz. 18 -  wieczorek towarzyski dla Seniorów.

Dom Kultury „Kolorowa“ OK „Arsus”, ul. Sosnkowskiego 16
16 maja, godz. 18 - Koncert zespołu operetkowego „ Belcanto” . Jubileusz solisty zespołu Ignacego Ol-
szewskiego. Wstęp wolny.

Dom Kultury „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27
13 maja, godz. 19 - „Więzi rodzinne” – Czarna komedia absurdu. Teatralna Scena Talentów (TeST). Wstęp 
wolny.

Stół spotkań 
ANDRZEJ ROGIŃSKI

W ostatnią środę spotkało mnie 
miłe zaskoczenie. Stół spotkań 
– mój projekt w budżecie party-
cypacyjnym stał się faktem. To 
był słoneczny dzień. Na ławkach 
przy stołach co chwila ktoś przy-
siadał. Sąsiadka lizała lody, matka 
przyszła z córeczką, dwie kobiety 
spoglądały na fontannę i dalej na 
front kościoła pw. Wniebowstąpie-
nia Pańskiego. 

Stół spotkań to właściwie cztery 
stoły i cztery ławki ustawione tyłem 
do parku, a frontem do fontanny. 

Wyglądają tak samo, jak istniejące 
wcześniej w innym miejscu placu, 
ozdobne ławki żeliwne z drewnia-
nymi, brązowymi deskami siedzi-
ska i oparcia. Stoły zostały wyko-
nane w identycznym stylu.

14 lipca 2017 r. wieczorem po 
opublikowaniu wyników głoso-
wania okazało się, że Stół spotkań 
uzyskał 1116 głosów. Zwycięstwo 
zawdzięcza tym, którzy na niego 
głosowali. 

Teraz mieszkańcy mogą spo-
tykać się przy stołach na terenie 

jedynego gminnego placu publicz-
nego na Ursynowie, aby realizować 
potrzeby towarzyskie, kulturalne, 
obywatelskie, edukacyjne. Grupy 
mieszkańców, organizacje poza-
rządowe, parafia, urząd będą mogli 
organizować spotkania, które będą 
budować więzi lokalne. 

Ten niedrogi projekt wzmocni 
w nas poczucie wspólnoty.

Widok na fontannę, która po 
zmierzchu mieni się kolorami, jest 
przepyszny. Warto posiedzieć na 
placu wśród dobrej architektury.

Okęcka Sala Widowiskowa DK 
„Włochy”, ul. 1 Sierpnia 36a
12 maja, godz. 18.00 - Koncert 
Viva La Musica! W wykonaniu 
chórów dziecięcych Kinderchor 
Augustana (Augsburg, Niemcy) 
oraz Chór Dziecięcy Canzonet-
ta (Warszawa). Wstęp wolny. 13 
maja, godz. 13.00 - Spektakl dla 
dzieci „Mała Królewna” w wyko-
naniu Teatru Kuffer. Wstęp płatny 
8 zł.

dokończenie ze strony 4
Forma i objętość prac dowolna. Prace konkursowe mogą być przy-

gotowane w postaci: tekstu w formie elektronicznej, maszynopisu lub 
czytelnego rękopisu, materiałów audiowizualnych (filmy, nagrania 
audio, prezentacje multimedialne, zdjęcia itp.). Prace należy składać 
w terminie do dnia 15 października 2018 r. w siedzibie Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy ul. Mozarta 1 (kancelaria na parterze). Szczegó-
łowy regulamin konkursu będzie dostępny są na stronie internetowej 
SM „Służew nad Dolinką” (www.smsnd.pl). 

Nasz Służew

FOT. JAN KURZAWA
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l MALOWANIE, TYNKOWA-
NIE, DOCIEPLENIA, REMONTY 
TEL. 608 738 747

l Pielęgnacja ogrodów, wycinka, 
faktura 604 401 161

l REMONTY 22 240 87 31

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 Wylewki agregatem, styrobe-
ton, 668 327 588

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

l Gimnastyka seniorów 
505 122 514

USŁUGI
l CYKLINA 22 240 36 56

l CYKLINOWANIE 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 Glazura Elektryka Panele 
532 83 83 30

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

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

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

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

FINANSE
l KREDYTY trudne. Upadłość 
515 048 468

KUPIĘ
l AAA Kupię płyty winylowe 
609 155 327

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

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

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

l Filatelista znaczki  
516 400 434

l Kupię przedmioty z likwidowa-
nych mieszkań oraz znaczki, mo-
nety 22 235 38 79, 601 235 118

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

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

l Działki budowlane 1000 m2 
Prażmów, 602 770 361

l Działki rekreacyjno - budowla-
ne, leśne, Prażmów, 602 770 361

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

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

l Fryzjerkę na dobrych warun-
kach zatrudnię, ul. Puławska 534, 
tel. 501 143 827

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

POŁUDNIE na Twitter
https://twitter.com/ 

PoludnieGazeta

POŁUDNIE na 
Facebook 

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

CENTRUM KSZTAŁCENIA FLORYSTYCZNEGO  
I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO „FINEZJA”  

w WARSZAWIE UL. SUROWIECKIEGO 10.  
tel. 502 680 841

Uprzejmie informujemy o wolnych miejscach na 
kursach florystycznych z możliwą praktyką  

w Kwiaciarni „Finezja”. Absolwenci po zdaniu egzaminu 
otrzymują świadectwo MEN.
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Głos warszawiaków

Z cyklu odkrywamy historię Warszawy

Pałac Pod Blachą
MARCIN KALICKI

Jeden z najbardziej znanych pa-
łaców osiemnasto- i dziewiętna-
stowiecznej Warszawy zlokalizo-
wany przy Zamku Królewskim, 
czyli Pałac Pod Blachą, powstał 
jako kamienica królewskiego ko-
wala Wawrzyńca Reffusa. Była to 
nieruchomość zniszczona przez 
Szwedów, a następnie odbudowana 
już większa, wzbudzająca uwagę, 
a czasem nawet zachwyt szlachty 
zamieszkującej miasto stołeczne.  

Na początku XVIII wieku właś-
ciciel rezydencji wynajmował ją 
podkomorzemu koronnemu Jerze-
mu Dominikowi Lubomirskiemu. 
Dopiero w 1720 roku, po wielu la-
tach najmu, Lubomirski zdecydo-
wał się na zakup pałacu. Od razu 
po sfinansowaniu transakcji po-
stanowił posiadłość rozbudować 
i wprowadzić zmiany w już istnie-
jącej nieruchomości. W tym okre-
sie powstała nowa fasada główna 
czy też drugie skrzydło rezydencji. 

Korpus główny został pokryty 
wysokim, czterospadowym da-
chem z blach, stąd nazwa Pałac 
Pod Blachą. Po śmierci Jerzego 
Lubomirskiego posiadłość trafi-
ła w ręce jego synów: marszałka 
wielkiego koronnego Antoniego 
Benedykta oraz Franciszka Fer-
dynanda, miecznika koronnego. 
W latach siedemdziesiątych XVIII 
wieku zmarł dotychczasowy właś-
ciciel Franciszek, a pałac trafił 
w ręce Marcina Jerzego Lubomir-
skiego. Ten wojewoda krakowski 
i marszałek wielki koronny, uzna-
ny za propagatora muzycznego ży-
cia stolicy, mieszkał w rezydencji 
do 1776 roku, kiedy to sprzedał ją 
kupcowi Henrykowi Colignon za 
27 000 czerwonych złotych.

Bliskość pałacu i Zamku Kró-
lewskiego nie mogła zostać nie-
zauważona przez najważniejszych 
i najmożniejszych w państwie. Do 
tego stopnia, że w sierpniu 1777 
roku Jan Kicki, koniuszy koronny, 
w imieniu polskiego króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego 
odkupił Pałac Pod Blachą. Jeszcze 
w tym samym roku król zdecydo-
wał o przebudowie posiadłości. 
W tym celu zlecił nadwornemu 
architektowi Dominikowi Mer-
liniemu przygotowanie nowych 
projektów pałacu. W 1780 roku 
rozpoczęła się realizacja pomysłów 
architekta ukończona pod czte-
rech latach. W 1794 roku nowym 
właścicielem stał się bratanek króla 

książę Józef Poniatowski. Pomimo 
ciężkich warunków, jakie miesz-
kańcy Warszawy przeżywali pod-
czas pruskiej okupacji, w Pałacu 
Pod Blachą jakby te zmartwienia 
odchodziły w cień. Urządzano tu 
bale, przestawienia, organizowa-
no zebrania towarzyskie. Z czasem 
stał się on najważniejszym salo-
nem miasta stołecznego. 

W rezydencji Poniatowskich 
bywało mnóstwo gości. Bawili 
się tu lub przebywali przez pe-
wien okres czasu m.in. Henrietta 
z Rarbatan hrabina de Vauban, Ju-
lia Potocka, Rozalia Lubomirska. 
Posesja mieściła blisko czterdzieści 
pięć pokoi, które znajdowały się na 
czterech kondygnacjach. Razem 
z Józefem Poniatowskim mieszkał 
cały jego dwór. 

W pałacu przez pewien czas 
istniał także amatorski teatr, 
w którym przede wszystkim wy-
stawiane były komedie. Sytuacja 
zmieniła się w 1806 roku, kiedy 
to wojska napoleońskie wkroczy-
ły na tereny dawnych ziem pol-
skich. Wraz z powstaniem Księ-
stwa Warszawskiego książę Józef 
Poniatowski został mianowany 
ministrem wojny. W jego rezyden-
cji przebywało coraz więcej osób 
związanych z obronnością kraju, 
co nie zmieniło faktu, iż w pałacu 
nadal organizowano uczty i bale. 
Książę zginął 19 października 
1813 roku podczas wyprawy z oś-
miotysięczną armią pod Lipsk. 

W pozostawionym testamencie 
jako spadkobierczynię ustanowił 
siostrę, Teresę Tyszkiewiczową. 
Po śmierci brata nie była ona 
długoletnim rezydentem pałacu, 
bowiem już w 1820 roku Proku-
ratoria Generalna odkupiła od 
niej posiadłość z przeznaczeniem 
dla cara Aleksandra I. Za posesję 
oraz trzynaście placów przy czte-
rech warszawskich ulicach: Pustej, 
Bocznej, Źródłowej i Garbarskiej 
Rosjanie zapłacili 540 000 złotych 
polskich. 

Pierwsza połowa XIX wieku 
to w Warszawie widoczny okres 
ożywienia budowlanego. Także 
okolice pałacu przejętego przez 
Komisję Nadzoru Budowli Koro-
ny nadawały się już do moderni-
zacji. Projekt przebudowy Jakuba 
Kubickiego zakładał likwidację 
saskiej oficyny Zamku Królew-
skiego, a w jej miejsce zbudowanie 
tarasu, który poszerzałby zamko-
wy ogród. W tym celu powstały 
tam arkady, do dziś dnia zwane 
od nazwiska ich architekta ar-
kadami Kubickiego. Renowacja 
dotyczyła także wnętrza pałacu, 
gdzie zmieniono wystrój kilku-
nastu pomieszczeń. Równolegle 
do południowej części Pałacu 
Pod Blachą wytyczono w latach 
1859–65 żelazny kratowany most 
projektu Stanisława Kierbedzia. 
Wiadukt znajdujący się ponad 
krawędzią dachu rezydencji 
w znacznym stopniu przysłonił 

i pomniejszył przez to jej wartość. 
Drobne zmiany konserwatorskie 
prowadzone były na terenie daw-
nej posiadłości Poniatowskich 
także w latach 1862–63 oraz 
1890–1902. 

Zarówno Zamek Królewski, jak 
i stojący w niedalekiej odległości 

Pałac Pod Blachą, nie ucierpiały 
zbytnio podczas I wojny światowej. 
Jeszcze w czasie jej trwania w 1915 
roku obydwa budynki weszły pod 
skrzydło Warszawskiego Towa-
rzystwa Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości. Wraz z odzyskaniem 
niepodległości w posiadłości tej 
mieściły się biura oraz mieszkania 
ministra spraw wojskowych. 

Kolejnym ważnym wydarze-
niem w dziejach pałacu była data 
19 lutego 1920 roku, kiedy to 
Rada Ministrów poprzez uchwałę 
postanowiła zaliczyć rezydencję 
Poniatowskich do gmachów repre-
zentacyjnych Polski. Użytkować 
natomiast miał go naczelnik pań-
stwa. Na początku dwudziestolecia 
międzywojennego mieściła się tu 
Centralna Biblioteka Wojskowa. 
Koniec lat dwudziestych i początek 
trzydziestych to okres, w którym 
wykonano w pałacu kilkanaście 
mniejszych remontów. Architekt 
Adolf Szyszko–Bohusz chciał 
przywrócić w nim jednolity cha-
rakter rezydencji z XVIII wieku. 
W tym celu rozebrano nad jednym 
ze skrzydeł pałacowej oficyny dwa 
piętra. Dalszą rekonstrukcję prze-
rwał wybuch II wojny światowej. 

We wrześniu 1939 roku posesja 

przy Zamku Królewskim praktycz-
nie nie ucierpiała. Zajęły ją jednak 
hitlerowskie formacje na swoje 
kwatery. Korpus główny pałacu 
został spalony doszczętnie w 1944 
roku. Odbudowa rozpoczęła się 
już w rok po tych wydarzeniach. 
W północnej części nieruchomości 
mieściło się mieszkanie Adama Ste-
belskiego – dyrektora Archiwum 
Głównego Akt Dawnych. Samo 
archiwum gościło w pałacu do 
1949 roku, kiedy to zdecydowano 
o przeniesieniu tej instytucji do 
pałacu Raczyńskich. Pod koniec 
lat czterdziestych XX wieku do-
konano szeregu robót zarówno we 
wnętrzu jak i po jego zewnętrznej 
stronie. W kolejnym dziesięcio-
leciu przeprowadzono renowację 
północnej części posiadłości miesz-
czącej się przy Bibliotece, a w latach 
sześćdziesiątych wyremontowano 
skrzydło południowe zmieniając 
jednocześnie ich użytkowanie 
z pomieszczeń mieszkalnych na 
biurowe. Obecnie Pałac Pod Bla-
chą przystosowany jest do funkcji 
muzealnych. Można w nim zoba-
czyć m.in. odtworzony Apartament 
Księcia Józefa Poniatowskiego z lat 
1804–1813. 

FOT. MARCIN KALICKI

dokończenie ze strony 5
Nie jest też jasnym, czy obywate-

le będą musieli zwrócić też zasiłek 
celowy, jeśli rozpoczną budowę 
przed uzyskaniem zasiłku celowego 
lub jeśli ją zakończą po terminie.

W uchwałach, które dziś mają 
być podjęte, nie ma w szczegól-
ności mechanizmu, kiedy i jak 
będzie wypłacony/ rozliczony za-
siłek celowy. Nie wiadomo, na jaki 
dzień należy spełniać kryterium 
dochodowe. Czy na dzień złożenia 
wniosku, czy na dzień dokonywa-
nia rozliczenia inwestycji?

W uchwale z 2016 r. brak moż-
liwości dotacji przy zastosowaniu 
innych źródeł energii niż gaz i sieć 
c.o. np. prąd, co jest totalnym błę-
dem, bo wiele osób ma piece kaflo-
we, więc nie zamieni ich na gazowe. 
Może natomiast włożyć niedużą 
grzałkę i zrobić piec akumulacyjny. 

Zwracam uwagę, że przygoto-
wanie dokumentacji umożliwiają-
cej złożenie wniosku o dotacje jest 
długotrwałe i kosztowne - w skali 
kilku tysięcy złotych. Wiele osób 
nie stać na takie koszty. Wiele osób 
nie jest w stanie ich przygotować, 
więc trzeba im pomóc. 

Z treści uchwały nie wynika, czy 
koszty tej dokumentacji są kosz-
tami kwalifikowanymi – objętymi 
dotacją celową. Skoro są to koszty 
poniesione przed fizycznym rozpo-
częciem inwestycji to nie powinny 
być objęte dotacją.

Informujemy ponadto, że w isto-
cie uchwały umieszczone w dru-
kach nr 2012 i nr 2011 dotyczące 
zasiłku na wkład własny są zbędne, 
bo ustawa prawo ochrony środowi-
ska zezwala nie tylko dofinanso-
wać inwestycje dotacją celową np. 
w 75 %, ale również sfinansować 
ją w całości, tj. w 100 % patrz art. 
403 ust. 5.  

Problemem prawnym uchwały 
z 2016 r., o której mowa jest niedo-
określenie w niej,  czy zadanie jest 
realizowane przez Gminę Warsza-
wa, czy przez Powiat Warszawa, bo 
przecież mamy w Warszawie dwa 
budżety gminy i powiatu, czyli 
dwa źródła finansowania dotacji, 

zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy 
prawo ochrony środowiska. Oba te 
przepisy przywołano w uchwale. 
Trzeba wiedzieć, z jakiego działu 
paragrafu przelewać środki za re-
alizację zobowiązania, a to nie jest 
określone w uchwale.

Ponadto Prezydent Warszawy 
nie ma upoważnień do zawiera-
nia zobowiązań, o których mowa 
w uchwale.

Bezpar t y jni przedstaw ią 
w najbliższym czasie petycje do 
Rady Warszawy o stosowne zmiany 
w uchwałach Rady, by zlikwidować 
smog w rok, a nie w 160 lat, co za-
proponował Prezydent Warszawy.

Wieku nie starczy ratuszowi 
na likwidację smogu
BOGDAN ŻMIJEWSKI

dokończenie ze strony 2
Na szczęście ten czas nie wró-

ci, bo był prawdziwym koszma-
rem zarówno dla dorosłych, jak 
i dla dzieci. Do tego należało by 
doliczyć jeszcze panujący ustrój, 
w czym my, dzieci, zupełnie się 
nie orientowaliśmy. Moja przy-
najmniej Szkoła Podstawowa  nr 
33 (ul. Grottgera 22), starała się 

w tamtym okresie być apolityczna, 
nie było w niej akademii „ku czci”, 
co stanowiło rzadkość. Jednak to 
już jakby inna bajka…

Ilustracja: Przystanek autobu-
sowy na pl. Unii Lubelskiej z wi-
doczną kolejką (zw. ogonkiem) 
potencjalnych pasażerów. Fot. 
z  1950 r. (ze zbiorów autora). 

Wspomnienie powojennej komunikacji 

Wietrzymy,  
bo jakiś kmiot puścił bąka
TADEUSZ WŁADYSŁAW ŚWIĄTEK


