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WYJĄTKOWE TAPETY

Zapraszamy do nowej 
siedziby redakcji na  

ul. Długą 44/50  
lok. 226  
piętro II

Piknik historyczny „Królewska Wola”
MARCIN KALICKI
W parku Moczydło już po raz 
czwarty zorganizowano piknik 
historyczny „Królewska Wola. 
Tutaj wybierano królów”. Po ubie-
głorocznym nawiązaniu do cza-
sów Jana III Sobieskiego, w tym 
roku przyszła kolej na Zygmunta 
III Wazę. 

Z roku na rok na wolskiej im-
prezie pojawia się coraz więcej 
mieszkańców. - Bardzo nas to 

cieszy, bo Wola to dzielnica na 
wskroś przesiąknięta historią. 
Wszyscy wiedzą i pamiętają o II 
wojnie światowej i powstaniu 
warszawskim. W trakcie pikniku 
przybliżamy naszym mieszkań-
com czasy dużo bardziej odległe 
- mówi Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz Dzielnicy Wola. - 
W tym roku przeniesiemy się do 
lat 1587-1632, kiedy to panował 

król  Zygmunta III Waza. Warto 
podkreślić, że został on wybra-
ny na Polach Elekcyjnych, które 
mieściły się prawie dokładnie 
w tym miejscu - dodał włodarz 
dzielnicy. 

Organizatorzy przygotowali na 
ten dzień liczne atrakcje. Niezależ-
nie od wieku każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. 

- Z niecierpliwością czekałem 

na pokaz sokolniczy i kawalerię. 
Fajnie, że można zobaczyć, jak 
żyli kiedyś ludzie, i porównać 
tamte czasy z tymi, które mamy 
obecnie. Przez cały dzień coś się 
dzieje ciekawego. Cieszę się, że 
udało namówić się mamę, że-
byśmy tu przyszli - powiedział 
mały Daniel. Na co jeszcze mo-
gli liczyć wszyscy przybyli tego 
dnia mieszkańcy do parku Mo-

czydło? W programie imprezy 
były m.in.: walki na broń białą 
oraz palną, wioska rzemieśl-
ników sprzed lat, staropolska 
kuchnia, dawne tańce, pieśni 
sarmackie i kozackie, specjal-
ne obozowiska wojsk polskich 
oraz moskiewsko-szwedzkich, 
królewski teatr. Główną atrakcją 
natomiast była efektowna rekon-
strukcja historyczna bitwy pod 

Kłuszynem, która odbyła się 
w 1610 roku. 

Władze dzielnicy zapowiadają, 
że piknik będzie kontynuowany 
w kolejnych latach. Z decyzji tej 
cieszą się w szczególności naj-
młodsi mieszkańcy Woli, którzy 
spędzili sobotnie popołudnie 
w bardzo pożyteczny sposób, ba-
wiąc się i jednocześnie ucząc pol-
skiej historii.

Czy Walne Zgromadzenie SBM „Stokłosy” da zgodę na wydanie kilkunastu mln zł?

Spółdzielnia w potrzebie
ANDRZEJ ROGIŃSKI
20 czerwca odbędzie się Walne Zgro-
madzenie Spółdzielni Budowlano-
-Mieszkaniowej „Stokłosy”. Po przej-
rzeniu materiałów przygotowanych 
z tej okazji postanowiłem przedsta-
wić kilka spostrzeżeń. Spółdzielnia 
jest bowiem w potrzebie. Uważam, 
że wskazanie tego, co należałoby 
poprawić, jest ważniejsze od waze-
linowania.

Gaz
14 marca mieszkańcy budynku 

przy ul. Stokłosy 2/4 skierowali pis-
mo do Zarządu Spółdzielni w spra-
wie instalacji gazowej. Nie wyrażają 
bowiem zgody na ułożenie nowej 
instalacji gazowej, która spowoduje 
rujnowanie mieszkań. Nie chcą oni 
długiej na 10 czy 12 metrów insta-

lacji wewnątrz mieszkań, skoro są 
szachty. A poza tym: poco wydawać 
pieniądze, skoro nie jest znana eks-
pertyza? 

W budynku przy ul. Stokłosy 1 
został wyłączony gaz na miesiąc. 
Tam mieszkańcy również nie chcieli 
zmiany ułożenia instalacji gazowej. 
W efekcie mieli przez miesiąc wy-
łączony gaz. Po awanturze Zarząd 
poinformował właśnie, że zostaną 
przeprowadzone prace polegające 
na uszczelnieniu instalacji gazowej 
metodą polimeryzacji. O awantu-
rze  w związku z wyłączeniem gazu 
w budynku przy ul. Symfonii 4 czy-
taliśmy w portalu Haloursynow. 

Można odnieść wrażenie, że ad-
ministracja spółdzielcza zamierza 

wymusić realizację znanych sobie 
pomysłów. Mieszkańcy nie otrzy-
mali uzasadnienia dla drogich dla 
ogółu oraz rujnujących mieszkania 
pomysłów.

26 marca Rada Nadzorcza zaleciła 
Zarządowi, „aby metodę wymiany 
instalacji gazowej wykonać zgod-
nie z wolą mieszkańców. Podjęcie 
decyzji powinno być poprzedzone 
przeprowadzeniem ankiety lub spot-
kaniami bezpośrednimi z mieszkań-
cami poszczególnych budynków”.  
I to było na tyle.

Gdyby była konieczność zli-
kwidowania instalacji gazowych 
w szachtach, czemu nie daję  wiary, 
i rozprowadzenia długich instalacji 
w mieszkaniach, to koszt przypa-

dający na jedno z czterech tysięcy 
mieszkań wyniósłby 3 tys. zł. Można 
zrezygnować z gazu. Kupienie hur-
tem dla wszystkich kuchni na prąd 
oraz poprowadzenie dodatkowej in-
stalacji elektrycznej kosztowałoby 1 
tys. zł od mieszkania. 

Inwestycja
Przy ul. Jastrzębowskiego 22 stoi 

mocno wysłużony pawilon. Przed 
laty w wyniku podziału wielkiej 
SBM „Ursynów” wyodrębnionym 
„Stokłosom” przypadł, tak jak po-
zostałym osiedlom, ten właśnie 
pawilon. Prezes spółdzielni - matki 
ulokował biura kierowanej przez 
siebie spółdzielni - córki przy ul. Ja-
strzębowskiego 22. Zadbał też o to, 
by własność tych lokali biurowych  

przypadła jego spółdzielni. Dzisiaj 
większość nieruchomości przypada 
SBM „Stokłosy” a SIM „Ursynów” 
ma udział w wysokości 43/200 
w prawie do współużytkowania 
wieczystego działek gruntu. 

Podjęcie inwestycji przez „Sto-
kłosy” na tym gruncie jest korzyst-
ne, ponieważ zysk uzyskany dzięki 
sprzedaży mieszkań i lokali użyt-
kowych będzie można przeznaczyć 
na fundusz remontowy,  co przynie-
sie sporo oszczędności wszystkim 
członkom Spółdzielni. Po pawilonie 
nie ma co płakać, albowiem coraz 
bliżej mu do ruiny. Aby tak mogło 
się stać, niezbędne jest wykupienie 
praw od SIM „Ursynów”. Świado-
mie pomijam wartość nabycia praw, 

aby nie zakłócać stronom negocjacji 
cenowych.

Zarząd SM „Stokłosy” przygo-
tował pakiet uchwał związanych 
z regulacją stanu prawnego grun-
tów pod nieruchomością Jastrzę-
bowskiego 22 oraz spraw związa-
nych z procesem inwestycyjnym. 
Inwestycja ma być sfinansowana 
w całości ze środków własnych i na-
bywców oraz ze środków zgroma-
dzonych na funduszu zasobowym. 
Walne miałoby wyrazić zgodę na 
zwiększenie wydatków z funduszu 
zasobowego do wysokości 75 % 
tego funduszu. Na koniec grudnia 
na tym funduszu znajdowało się 
5,26 mln zł. 

dokończenie na stronie 8
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Finisz rozbudowy 

Przedszkole „Gąski Balbinki”

Dobiegają końca inwestycje z zakre-
su oświaty, które obecnie realizuje 
dzielnica Ursus. Nowe placówki 
będą gotowe na przyjęcie uczniów 
i przedszkolaków 1 września br. 
Na terenie rozbudowy przedszkola 
przy ul. Gąski Balbinki rozpoczęły 
się prace wykończeniowe. Niedługo 
przedszkole wzbogaci się o sprzęt, 
meble i pomoce dydaktyczne. 

W rezultacie prowadzonej in-
westycji budynek Przedszkola zo-
stał powiększony o nowe skrzydło 
(440 mkw.) dla 75 dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat. Zastosowano w nim 
nowatorskie rozwiązania, m.in. 
elektryczne żaluzje oraz akustycz-
ne sufity, które zmniejszą odczu-
walny poziom hałasu w budynku. 

– Chciałabym, aby to rozwiąza-

nie stało się standardem w budo-
wanych i modernizowanych pla-
cówkach oświatowych na terenie 
naszej dzielnicy – mówi Urszula 
Kierzkowska, burmistrz Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy.

W obiekcie znajdą się sale 
z osobnymi sypialniami oraz 
przeszk lony ogród zimow y. 
Obydwa te rozwiązania znacznie 

zwiększą komfort przebywania 
w  placówce. 

Każdy nowy oddział składał się 
będzie z sali zajęć, łazienki wy-
posażonej w 3 kabiny, prysznica 
z brodzikiem oraz umywalki, ma-
gazynku na pościel, leżaków i ma-
teriałów  edukacyjnych. Znajdzie 
się tam zaplecze kuchenne oraz po-
mieszczenia porządkowe. W każdej 
sali znajdzie się także nowoczesny 
kącik zabaw dla maluchów. Ist-
niejąca część przedszkola ulega 
przebudowie. Sale oddziałowe od 
strony południowo-zachodniej 
w nowym roku przedszkolnym sta-
ną się szatnią dla wszystkich dzieci, 
a korytarzyk i łazienka zewnętrzna, 
przebudowane będą na korytarz 
łączący część istniejącą z nowym 
budynkiem. Stara szatnia zostanie 
przekształcona na salę integracji 
sensorycznej oraz korytarz. Blok 
żywienia będzie unowocześniony 

i dostosowany do obsługi większej 
liczby dzieci. 

Z założenia Przedszkole ma 
spełniać najwyższe standardy ja-
kości. Obecnie trwają prace wy-
kończeniowe w budynku oraz pra-
ce przy zagospodarowaniu terenu 
zewnętrznego i odtworzeniu pla-
cu zabaw. Kolorowa elewacja ma 
zachęcać do przebywania dzieci 

w placówce. Podobnie jak sale od-
działowe, które będą inspiracją do 
kreatywnych zabaw i nauki. Nowe 
skrzydło budynku to dodatkowa 
przestrzeń, w której dzieci będą 
czuły się swobodnie. Po zakoń-
czeniu przebudowy, Przedszko-
le „Gąski Balbinki” pomieści aż 
200 dzieci. Wartość inwestycji to 
ok. 7 mln 650 tys. zł. 
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Sezam znów otwarty
ANDRZEJ ROGIŃSKI

W środę, 6 czerwca o godz. 13.00 do nowego Sezamu u zbiegu ulic 
Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej weszli pierwsi klienci. 
Przypominam, że Spółdzielczy 
Dom Handlowy Sezam został 
otwarty 11 października 1969 r. 
Budynek posiadał witryny wy-
łącznie w części parterowej oraz 
aluminiowe elewacje. Prowadzono 
w nim sprzedaż artykułów przemy-
słowych, gospodarstwa domowego. 
W samie na parterze sprzedawano 
artykuły spożywcze. Sezam cie-
szył się ogromną popularnością. 
W dobudowanej części budynku od 
strony ul. Świętokrzyskiej w 1992 r. 
otwarto pierwszą w Polsce restaura-
cję McDonald’s. Po 45. latach dzia-
łalności Sezam został zamknięty 
10 sierpnia 2014 r. Dwadzieścia dni 
później w Wilanowie przy al. Rze-
czypospolitej 14 u zbiegu z ul. Oś 
Królewska otwarto sklep „Sezam”. 
Rozbiórka starego obiektu rozpo-
częła się w listopadzie 2014 r.

Otwarcie nowego sklepu, na 
rok przed jubileuszem 150-lecia tej 
Spółdzielni, jest pięknym prezen-
tem dla warszawiaków. To kolejny 
dowód, że spółdzielcza gospodarka 
jest bardzo dobra pod warunkiem, 
że ustawodawca nie przeszkadza 
i jest dobre zarządzanie.

- Potrzeba było wyjątkowo dużej 
odwagi, żeby zrealizować skompli-
kowane przedsięwzięcie w tak waż-
nym dla Warszawy miejscu i tchnąć 
w nie nowe życie. Jestem dumna, że 
dzięki współpracy dwóch polskich 
firm – Społem WSS Śródmieście 
i BBI Development S.A. oddaje-
my do użytku naszą wizytówkę. 
W chwili otwarcia Sezamu w 1969 
r. był to nasz najnowocześniejszy 
sklep. Obecnie również wkładamy 
wiele pracy, żeby spełnić wymagania 
współczesnych klientów. Nie mogli-
śmy wymarzyć sobie większego pre-
zentu na przyszłoroczny jubileusz 
150-lecia naszej Spółdzielni – po-
wiedziała Anna Tylkowska, prezes 
Zarządu Warszawskiej Spółdzielni 
Spożywców Społem Śródmieście.

Ogromnym walorem nowego 
Sezamu jest bezpośrednie sąsiedz-
two z krzyżującymi się w tym 
miejscu liniami metra. Jedno 
z wyjść stacji metra na poziomie 
– 1 prowadzi wprost do  Sezamu.

Wspólnikami spółki Zarzą-
dzanie Nowy Sezam są: BBI De-
velopment i Społem WSS Śród-
mieście, która zarządza całym 

Centrum Marszałkowska. Oprócz 
sklepu spożywczego Sezam Spół-
dzielnia, Centrum Marszałkow-
ska oferuje na dwóch poziomach 
o łącznej powierzchni 3400 m kw. 
m.in. doskonale zaopatrzoną dro-
gerię Natura, kwiaciarnię Aga Flo-
wers, salon odzieżowy Eleganza, 
Inmedio, restaurację z rolkami su-
shi, salon kosmetyczno-fryzjerski, 
punkt z akcesoriami AGD. 

Projekt Nowego Sezamu wyko-
nała pracownia Juvenes, należąca 
do firmy BBI Development S.A. 
Deweloper na podstawie umowy 
ze „Społem” WSS Śródmieście 
zajęła się budową 10-kondygna-
cyjnego budynku Centrum Mar-
szałkowska z  lokalami handlowo-
-usługowymi w podziemiu, galerią 

sklepów w części naziemnej oraz 
pomieszczeniami biurowymi na 
wyższych kondygnacjach o łącz-
nej powierzchni prawie 17 000 m². 
Swoim kształtem budynek będzie 
przypominał literę S (jak Sezam). 
Zakończenie realizacji projektu 
planowane jest na koniec 2017 r. 

FOT. ANDRZEJ ROGIŃSKI

SM Mokotów

Konflikt interesów zamiast 
solidaryzmu spółdzielczego
ANDRZEJ ROGIŃSKI

Co powoduje, że w wielu spół-
dzielniach mieszkaniowych 
członkowie są skłóceni?  Pierwszą 
przyczyną jest brak bądź niedo-
statek jawności. 

- 10 marca 2017 r. złożyliśmy 
żądanie zwołania zebrania spół-
dzielców naszego osiedla. Ze-
brania takiego nie było od wielu 
lat. 31 marca 2017 r. ówczesna 
kierowniczka osiedla poinfor-
mowała wnioskodawcę, że zło-
żyła formalny wniosek do Rady 
Osiedla o ustalenie terminu ze-
brania – mówi Jan Stępniewski 
z osiedla Domaniewska II Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Moko-
tów” i pokazuje pismo opatrzone 
kilkudziesięcioma podpisami – 
14 grudnia 2017 r. ponowiliśmy 
wniosek. Skierowaliśmy go do 
prezesa Spółdzielni, kierownika 
Administracji Osiedla – peł-
nomocnika Zarządu i do Rady 
Osiedla za pośrednictwem Ad-
ministracji Osiedla. Tym razem 
wnieśliśmy o odwołanie członków 
Rady Osiedla. Uzasadniliśmy to 
brakiem informowania o wydat-
kach oraz uchwałą Rady Osiedla 
z 2013 r. o wydzieleniu osiedla ze 
Spółdzielni bez wiedzy miesz-
kańców.

Par. 10 ust. 1 Regulaminu Rady 
Osiedla: „Rada Osiedla składa 
roczne sprawozdanie ze swojej 
działalności oraz o sposobie re-
alizacji postulatów i wniosków 
zgłaszanych na zebraniach Rady 
Osiedla i zebraniach mieszkańców 
na corocznym zebraniu członków”.

- Rada Osiedla Dąbrowskiego 
wyklucza możliwość corocznego 
obowiązkowego zebrania miesz-
kańców osiedla – mówi spółdziel-
ca z tego osiedla (imię i nazwisko 
do wiadomości redakcji). Od 2007 
r. obowiązuje ewidencjonowanie 
wpływów i wydatków funduszu 
remontowego w poszczególnych 
nieruchomościach. Rada Nad-
zorcza i Rada Osiedla odmawiają 
udostępnienia informacji.

Informacje na stronie interne-
towej o Spółdzielni i o poszczegól-
nych osiedlach pomijają tak wiele 
informacji, że ich przydatność dla 
członków Spółdzielni jest zniko-
ma.

Drugą przyczyną ostrych spo-
rów są próby załatwiania spraw 
jakiejś grupy kosztem ogółu spół-
dzielców.

Cztery osiedla SM „Moko-
tów” zamierzają wydzielić się 
ze Spółdzielni-matki w odrębne 
spółdzielnie. Inicjatorzy uważa-
ją, że wszystkie lokale użytkowe 
znajdujące się na obszarze ich 
osiedla powinny należeć do nowo 
tworzonej spółdzielni. A przecież  
wszystkie obiekty i lokale użytkowe 
są własnością ogółu członków całej 
spółdzielni. 

Skoro spółdzielcy z któregokol-
wiek budynku, zespołu budynków 
bądź osiedla chcą założyć nową 
spółdzielnię, to należy przyjąć ich 
wolę. Ale jeśli chcą to zrobić kosz-
tem innych, to nie może być na to 
zgody. Opinię tę sąd podzielił 31 
lipca 2014 r.

Wpływy uzyskane z wynajmu 
lokali użytkowych należących do 
całej Spółdzielni oraz wpływy z re-
klam umieszczanych na obiektach 
należących do całej Spółdzielni na-
leżą do wszystkich członków. A więc 
osiedle nie może ich zatrzymywać 
dla siebie. Jedyne, co się mu należy, 
to pokrycie kosztów obsługi. 

Art. 405 Kodeksu cywilnego: 
„Kto bez podstawy prawnej uzyskał 
korzyść majątkową kosztem innej 
osoby, obowiązany jest do wydania 
korzyści w naturze, a gdyby nie było 
to możliwe, do zwrotu jej wartości”. 

SM „Mokotów” tworzy około 
7 tys. członków, a na osiedlu „Dą-
browskiego” mieszka ich nieco po-
nad tysiąc. To, że większość lokali 
użytkowych znajduje się w części 
osiedli, nie uprawnia do odebrania 
własności ogółowi członków.

Spory przeniosły się do sądu.
Mój rozmówca z osiedla Doma-

niewska (imię i nazwisko do wia-
domości redakcji) przypomniał, że 
w 2014 r. cząstkowe Zebranie Walne 
w osiedlu Domaniewska nie przyję-
ło projektu uchwały o wydzieleniu 
w odrębną spółdzielnię. Ale uchwa-
ły o wydzieleniu tego osiedla podjęły 
zebrania cząstkowe innych osiedli. 

W sprawie rejestracji nowej spół-
dzielni „Domaniewska” wpłynął 
wniosek do KRS. A równocześnie 
toczą się dwie sprawy w sądzie. 

Pierwsza o zastąpieniu orzecze-
niem sądu uchwał Walnego z 2014 r. 
Okazało się bowiem, że do momen-
tu rozpoczęcia ostatniej części Ze-
brania Walnego minęło więcej niż 
zakreślone prawem 90 dni. Druga 
sprawa toczy się o nieważność 
uchwał dotyczących wydzielenia 
się osiedli.

W 2017 r. spółdzielca złożył 
wniosek do sądu o zabezpieczenie 
roszczeń majątkowych z majątku 
Spółdzielni w przypadku wydzie-
lenia się osiedli. Sąd uznał to rosz-
czenie.

- Członkowie organów nowej 
spółdzielni wydzielającej się z SM 
„Mokotów”, którzy jednocześnie 
są członkami Rady Nadzorczej SM 
„Mokotów” oraz ci, którzy do niej 
kandydują, wchodzą w konflikt in-
teresów – wyjaśnia inny rozmów-
ca (imię i nazwisko do wiadomości 
redakcji). - W procesie rozliczania 
majątku wspólnego pomiędzy spół-
dzielnią-matką a spółdzielnią-córką 
nie można równocześnie reprezen-
tować obu stron.

- Komisja skrutacyjna stwier-
dziła, że na cząstkowym Zebraniu 
Walnym w osiedlu „Dąbrowskiego” 
oddano więcej głosów niż wydano 
mandatów - mówi kolejny rozmów-
ca. Na innych zebraniach też wystą-
piły rozmaite nieprawidłowości for-
malne przy podejmowaniu uchwał.

Kilku moich rozmówców wska-
zało na sposób funkcjonowania 
Rady Nadzorczej. Oto zbyt wielu 
członków Rady przedkłada interes 
osiedli nad interes wszystkich spół-
dzielców. Mniejszość w Radzie nie 
może doprosić się o ujawnienie ma-
jątku wspólnego Spółdzielni. Rada 
Nadzorcza nie obradowała w trakcie 
kadencji łącznie przez pół roku, ko-
misja rewizyjna przez 8 miesięcy, 
a komisja inwestycyjno-techniczna 
przez półtora roku. Nie uchwalono 
planu rzeczowo-finansowego na 
2017 r. więc funkcjonowało prowi-
zorium budżetowe.

Większość moich licznych roz-
mówców zastrzegało swoje na-
zwiska do wiadomości redakcji. 
Wynika to z uzasadnionych obaw 
o rozsiewanie nieprawdziwych 
informacji i o uprzykrzanie życia 
w osiedlu.
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Z wizytą na Pikniku w WBC  
im. prof. Władysława Bartoszewskiego
RAFAŁ DAJBOR

W sobotę, 9 czerwca odbyła się 
wspaniała impreza. Był to Piknik 
Rodzinno-Sportowy zorganizowa-
ny przez Warsaw Bilingual School, 
Szkołę Podstawową numer 77 im. 
prof. Władysława Bartoszewskie-
go. Impreza zgromadziła liczne 
grono uczniów, rodziców i nauczy-
cieli, którzy wspaniale wspólnie się 
bawili. Dyrektor szkoły, Dorota 
Masiak, była bardzo zajęta, doglą-
dając osobiście kolejnych pikniko-
wych wydarzeń. Znalazła jednak 
czas, by z nami porozmawiać:

- Jesteśmy na imprezie szkol-
nej, ale nie jesteśmy na terenie 
szkoły. Proszę powiedzieć gdzie 
się znajdujemy?

- Znajdujemy się w Ośrodku 
Okęcie „Tennis Club” przy ul. 
Radarowej. Ten ośrodek współpra-
cuje z nami od początku istnienia 
naszej placówki. Udostępnia nam 
teren na lekcje wychowania fizycz-
nego, a także pozwala zorganizo-
wać na swoim terenie nasz Piknik 
Rodzinno-Sportowy, podczas któ-
rego właśnie rozmawiamy.

- Proszę więc opowiedzieć 
o pikniku. Cóż to za wydarzenie?

- Nasz szkolny piknik to okazja, 
by wspólnie pobawili się nauczy-
ciele, rodzice i dzieci. To doskona-
ła chwila, by popatrzeć na siebie 

innym okiem. Dzieci widzą swoich 
nauczycieli w nieco bardziej roz-
rywkowym otoczeniu, rodzice zaś 
mogą poobserwować swoje dzieci 
podczas zabawy z rówieśnikami. 
Stoisko wystawił także nasz szkol-
ny wolontariat, który sprzedaje 
na cel dobroczynny, dla Fundacji 
„Serce Dziecka”, smakołyki, któ-
re robili i nauczyciele, i rodzice 
z dziećmi. Z kolei nasza kuchnia 
zorganizowała stoisko, na którym, 
zupełnie gratis, można spróbować 
wyborny chłodnik oraz chleb ze 
smalcem i ogórkiem. Mamy też 
stoisko, na którym rodzice z Rady 
Rodziców prowadzą zainicjowany 
przez siebie konkurs „Owocowe 
Love”. Dzieci z rodzicami wyko-
nywały desery, a teraz wspólna 
komisja dzieci, rodziców i nauczy-
cieli wyłoniła spośród nich trzy 
najlepsze. Zaprzyjaźnione z nami 
wydawnictwo książek w języku 

angielskim także ma u nas swój 
punkt sprzedaży. Każde dziecko 
dostaje od nas talon, na którym 
wypisane są nazwy sprawności, 
dziecko wędruje od stoiska do 
stoiska, dostaje kolejne pieczątki 
i z ich kompletem zgłasza się po 
nagrodę. Jak więc widać – atrakcji 
nie brakuje.

- Jest też część sportowa.
- Powiedziałabym raczej – spor-

towo-umysłowa, bo na sali, obok 

gier typowo ruchowych, są też 
stoliki, przy których dzieci mogą 
spróbować swoich sił w różnych ła-
migłówkach, a także porobić różne 
ciekawe doświadczenia naukowe, 
albo na przykład origami.

- Czyli robicie Państwo pewną 
konkurencję Piknikowi Nauko-
wemu, który trwa właśnie na 
Stadionie Narodowym.

- Zgadza się, nasza impreza ma 
podobny charakter, a nawet jest 
z nami Jan Tuchowski, zaprzyjaź-
niony pracownik Centrum Nauki 
Kopernik. Zaprzyjaźniony, bo jest 
absolwentem naszego Dwujęzycz-
nego Przedszkola Tęczowy Ogród. 
Nasz piknik to coś zarówno dla 
ciała, jak i dla umysłu.

- Czy to impreza coroczna?
- Tak. Nasz piknik istnieje od 

kiedy istnieje szkoła, co oznacza, 
że za rok, wraz z jubileuszem 
10-lecia szkoły odbędzie się także 

jubileuszowy piknik. Chciałabym 
przy okazji mocno podkreślić, że 
piknik jest otwarty. Organizuje go 
szkoła, ale nie ma żadnych zapro-
szeń, czy „bramki” przy wejściu. 
Jesteśmy otwarci na wszystkich 
chętnych, ogłaszamy nasz piknik 
w mediach społecznościowych 
i serdecznie zapraszamy.

- Porozmawiajmy jeszcze o sa-
mej szkole. Co oznacza jej dwu-
języczność? 

- Oznacza, że część przedmio-
tów nauczamy dwujęzycznie, 
w języku polskim i angielskim. 
Szczególny nacisk kładziemy na 
nauczanie w języku angielskim 
przedmiotów matematycznych 
i przyrodniczych. Rodzice, któ-
rzy zdają sobie sprawę z tego, 
jak ważna w rozwoju każdego 
dziecka jest dwujęzyczność na-
uczania, poszukują takich szkół 
jak nasza. Szkoła otwarta jest dla 
wszystkich dzieci, ale na wstępie 
każde dziecko musi przejść test, 
który wykaże stopień osłuchania 
się z językiem angielskim. Od razu 
wyjaśnię – żeby zostać uczniem 
naszej szkoły nie trzeba w stopniu 
perfekcyjnym mówić po angielsku. 
Trzeba jednak ten język rozumieć, 
chcieć uczyć się i poznawać świat. 

- Proszę więc przybliżyć na-
szym czytelnikom nieco bardziej 
szczegółowo zasady rekrutacji.

- Dziecko, które przychodzi do 
nas do klasy pierwszej – jest spraw-
dzane właśnie pod kątem osłucha-
nia z językiem angielskim – my to 
nazywamy osadzeniem w języku – 
i reagowania na niego. Zaczynamy 
więc uczyć dzieci, które miały już 
dotychczas jakiś kontakt z językiem 
angielskim, uczyły się go i pozna-
wały świat w tym języku. Jednak 
rekrutacja do naszej szkoły trwa 
przez cały rok. Każdy rodzic może 
w dowolnym momencie roku szkol-
nego, na dowolnym etapie życia ucz-
nia wypisać go ze szkoły, do której 
aktualnie uczęszcza i zapisać go do 
nas. Jednak wtedy dziecko musi już 
mieć opanowany język angielski na 
takim etapie, na jakim mają go opa-
nowany uczniowie klasy, do której 
dane dziecko dołącza. Określamy 
to za pomocą testów. Oczywiście 
uczymy także innych języków ob-
cych – hiszpańskiego, niemieckie-
go i francuskiego. Te jednak nie są 
językami wykładowymi. 

- Powiedziała Pani, że swoje 
dzieci do szkoły zgłaszają rodzi-
ce mający świadomość tego, jak 
ważne jest w rozwoju dziecka na-
uczanie dwujęzyczne. Na czym ta 
ważność polega?

- Mówiąc najprościej – dzieci 
uczące się świata i życia od razu 
w dwóch językach o wiele szybciej 
i sprawniej rozwijają się intelek-
tualnie. Jest to rzecz stwierdzona 
naukowo. Co ciekawe – choć na-
uka języka obcego powszechnie 
uważana jest za humanistyczny ro-
dzaj edukacji, to dowiedziono, że 
dwujęzyczne nauczanie doskonale 
rozwija matematycznie. I odwrot-
nie – to nie humaniści, a właśnie 
umysły ścisłe są znacznie bardziej 
podatne na szybkie opanowanie 
języka obcego. Moim zdaniem 
dwujęzyczność to naprawdę zna-
komity sposób na prawidłowy 
i szybki rozwój intelektualny dzie-
cka. Zapraszamy więc wszystkich 
rodziców, którzy naprawdę mają 
na celu nowoczesną edukację ich 
dziecka i chcą w nią zainwestować.

Dziękując za rozmowę Pani Dy-
rektor, zwróciliśmy jednocześnie 
uwagę na wspomniany przez nią 
szkolny wolontariat, którego sma-
kowicie pachnące stoisko udowod-

niało, że pomaganiem innym to 
nie męczący obowiązek, ale praw-
dziwa przyjemność. Nierzadko 
przyjemność wręcz słodka! Na 
rozmowę z „Południem” zgodziła 
się także jedna z opiekunek wolon-
tariatu, Anna Chomicz:

- Od kiedy w Warsaw Bilingual 
School działa Klub Wolontaria-
tu?

- Pojawił się wraz ze mną. To 
moja inicjatywa. Pracuję w WBC 
jako szkolny pedagog od wrześ-
nia zeszłego roku. Obecnie Klub 
Wolontariatu współprowadzę 
wraz z drugą opiekunką, Elżbietą 
Lubomirską.

- Domyślam się, że ideą przy-
świecającą jego założeniu była 
chęć nauczenia dzieci tego, że - 
mówiąc może nieco sloganowo 
– po prostu warto pomagać?

- Moim założeniem było uwraż-
liwienie uczniów na drugiego czło-
wieka, a także na los zwierząt, bo 
im także pomagamy. Chcę uczyć 
empatii do ludzi, niejednokrotnie 
starszych, ale także rówieśników 
naszych uczniów poszkodowanych 
przez los, chorych, nieradzących 
sobie z życiem tak dobrze, jak 
inni. Jako pedagog uważam, że 
taka działalność, oprócz oczywi-
ście korzyści, które przynosi tym, 
którzy otrzymują pomoc, ma także 
swój niezwykle ważny w kształto-
waniu młodego człowieka wymiar 
wychowawczy. Po prostu uczy 
wrażliwości na los kogoś innego, 
niż ja sam.

- A czy uczniowie chętnie dzia-
łają jako wolontariusze?

- Bardzo chętnie. Klub Wolon-
tariatu był w założeniu dla klas 4-7, 
ale gdy organizujemy jakąś kon-
kretną akcję, w jego działalność 
włączamy wszystkich uczniów, 
a także nauczycieli i rodziców. 
W tym roku na około sześćdziesię-
cioro dzieci zgłosiło się czterdzieś-
cioro, czyli większość. Oczywiście, 
jak to zawsze bywa, część zrezyg-
nowała, bo wolontariat pochłania 
jednak nieco czasu, a nie każde 
dziecko z różnych powodów ma 
ten czas. Mamy jednak w tej chwili 
trzydzieścioro wolontariuszy. To 
naprawdę dużo!

- Jak w praktyce wygląda dzia-
łalność Wolontariatu?

- Prowadzimy bardzo różne 
działania. Na samym początku 
założyliśmy sobie, że w każdym 
miesiącu odbywa się jedna akcja. 
Czasem zbieramy dary w porozu-

mieniu z jakąś instytucją, która 
jest wtedy odbiorcą tych darów. 
Robimy wtedy ulotki, plaka-
ty, ogłaszamy się też w mediach 
społecznościowych. W tym roku 
zebraliśmy książki dla dzieci z Ka-
zachstanu, koce i ręczniki, które 
trafiły do schroniska dla zwierząt 
przy ulicy Paluch znanego jako 
Schronisko Na Paluchu, zorga-
nizowaliśmy też akcję zbierania 
ubrań dla Domu Samotnej Mat-
ki i Dziecka oraz akcję promocji 
psów do adopcji. Jak na niepełny 
rok działania – naprawdę było 
tego niemało. A na dzisiejszym 
pikniku sprzedajemy różne pysz-
ności dla Fundacji Serce Dziecka. 
Sama piekłam od rana słodkości 
na sprzedaż! To już trzecia w tym 
roku akcja sprzedaży wyrobów 
własnych. Za pozyskane pienią-
dze zrobiliśmy świąteczne paczki 
dla dzieci z Fundacji Serce Dzie-
cka, wsparliśmy ciężko chorego 
Jędrka oraz Natalię, która w wy-
padku we wrześniu straciła ro-
dziców. Zależy nam na tym, aby 
dzieci i dorośli zaangażowali w to 
działanie własny czas i pracę. Na 
takiej samej zasadzie sprzedawa-
liśmy na cele dobroczynne wyro-
by rękodzielnicze, były to ozdoby 
bożonarodzeniowe.

- Przyszłość szkolnego wo-
lontariatu wygląda zatem obie-
cująco!

- Widzę przed nim wręcz świet-
laną przyszłość, ponieważ już na 
starcie było mnóstwo chętnych. 
Mamy w planach także wysta-
wienie przedstawień teatralnych, 
żeby zaprezentować je w Domu Sa-
motnej Matki i Dziecka na Pradze, 
z którym współpracujemy. Planu-
jemy też koncert charytatywny. 
Pomysłów na kolejne akcje nie za-
braknie, bo czerpiemy je od dzieci 
i rodziców, którzy bardzo często 
doskonale wiedzą komu w najbliż-
szej okolicy trzeba pomóc. Jestem 
pewna, że nasza działalność przy-
niesie wiele dobrego i tym, którym 
pomagamy i naszym uczniom.

Piknik był udany, uczniowie, 
rodzice i nauczyciele – bardzo 
zadowoleni, choć zmęczeni, bo 
sobota 9 czerwca była akurat wy-

jątkowo upalnym dniem. Wszyscy 
jednak bawili się doskonale. Już za 
rok 10-lecie szkoły i dziesiąty już 
szkolny piknik. Już teraz obiecuje-
my czytelnikom „Południa” relację 
z tego jubileuszu.

FOT. JAKUB OLSZYNA
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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.

Artykuł dedykowany przyszłym 
radnym (bo obecnych i poprzed-
nich to przerosło), jak i przyszłemu 
Prezydentowi Warszawy. Poprzed-
ni prezydenci również  nie mieli 
pomysłu i ochoty na rozwój i po-
prawę bytu mieszkańców tej części 
Mokotowa.

Augustówka – najbardziej 
rozległa część Mokotowa, naj-
bardziej dziewicza, jak i najbar-
dziej zaniedbana przez kolejne 
władze miasta pod względem 
infrastruktury.  Rozciąga się od 
mostu Siekierkowskiego, poprzez 
tzw. Łuk Siekierkowski wzdłuż 
Wisły, rzeczki Wilanówki po ul. 
Zawodzie, Ojcowską i Jezioro 
Czerniakowskie. Teren ogromny 
z EC Siekierki w centrum.

Nie wiedzieć czemu przed 
sześćdziesięcioma laty budującą 
się elektrociepłownię  na terenie 
Augustówki  nazwano Elektro-
ciepłownią Siekierki, a ulicy 
przylegającej do tejże EC Siekier-
ki nadano nazwę „Augustówka”  
i od tej chwili nikt z urzędników, 
czy to mokotowskich czy też sto-
łecznych, nie mógł wyobrazić so-
bie, że istnieje jeszcze coś takiego 
jak osiedle Augustówka. Wiedza  
urzędów o tym terenie była zni-
koma. Z chwilą powstania telewizji 
TVN, początkowo pod adresem 
ul. Augustówka, mniej więcej 
orientowali się, że „Augustówka 
, a to tam,  gdzie TVN?”. Wszyst-
ko, co było dalej poza tą ulicą, to 
oczywiście Siekierki. Z chwilą 

Augustówka w cieniu kominów
wybudowania EC Siekierki, wy-
właszczając za grosze puste tereny 
i część zabudowań między Jezio-
rem Czerniakowskim a rzeczką 
Wilanówką, resztę pozostawiono 
wokół, obiecując sukcesywne wy-
właszczenia pozostałych gospo-
darstw i budynków mieszkalnych 
wraz z rozbudową elektrowni. Jed-
nak nigdy to się nie stało i pozosta-
wiono mieszkańców samym sobie, 
tłumacząc, że rozbudowa EC nie 
będzie kontynuowana. Skutecz-
nie, przez wszystkie pozostałe lata 
aż do 2002 r., kiedy to przestały 
obowiązywać plany zagospoda-
rowania przestrzennego w całym 
kraju, utrudniano zamieszkują-
cym te tereny mieszkańcom jaką-
kolwiek rozbudowę, remonty, nie 
mówiąc o budowie czegokolwiek. 
W początkowym okresie funkcjo-
nowania EC i przez wiele jeszcze 
lat zakład był bardzo uciążliwy dla 
nas, zamieszkujących pobliskie 
jego rejony, i nie tylko dla nas, ale 
i dla pobliskiej Sadyby, Stegien czy 
Wilanowa. 

Jak powiedział jeden z kie-
rowników wydziału, pracujący 
w Urzędzie Dzielnicy Mokotów 
w latach 90-tych:  „liczymy na 
to, że prędzej powymieracie lub 
wyprowadzicie się sami niż was 
wysiedlimy”. Czy  liczą na to do 
dziś?  Tymczasem po 2002 roku 
mieszkańcy wzięli sprawy w swo-
je ręce i zaczęli budować nowe 
domy, licząc, że przecież teraz 
to tylko kwestia czasu jak będzie 

gaz, kanalizacja, drogi z chod-
nikami dla pieszych, a być może 
i komunikacja miejska? Sąsiednie 
Zawady rozbudowują się przecież 
w zawrotnym tempie i muszą prze-
jeżdżać przez Augustówkę (przez 
osiedle, nie ulicę Augustówkę). 
Oczyszczalnia Ścieków Południe 
wybudowana obok w 2005 r. rów-
nież zapewni kanalizację,  a  gaz 
miejski to normalne przecież, że 
w XXI wieku w stolicy winien być 
wszędzie… 

Rozczarowaliśmy się jednak 
podejściem urzędów. Tak jak 30 
lat wcześniej okazali swoją niemoc 
i brak zainteresowania inwesto-
waniem w te tereny czegokolwiek. 

Mamiono nas przez kolejne lata, 
jak i rozbudowujące się w szybkim 
tempie sąsiednie Zawady,  po-
wstaniem w szybkim tempie ul. 
Czerniakowskiej-bis, prezento-
wano nam wizualizacje przebu-
dowy prawie nieprzejezdnej ul. 
Antoniewskiej ze szczegółami 
i gotowym projektem (z pewnością 
bardzo kosztownym) tymczasem 
wykopano głębokie rowy wzdłuż 
tej ulicy dla jej odwodnienia.  Ko-
lejne spotkania z burmistrzem, 
radnymi mokotowskiego urzędu 
i urzędnikami ratusza kończyły się 
obietnicami. Tymczasem cały ruch 
samochodowy jak i pieszy odbywa 
się od lat wąską, bez pobocza ul. 
Kobylańską, Korzenną i zdewa-
stowaną Antoniewską. 

W ostatnim czasie szeroko 
mówi się o walce ze smogiem, 

ale i tu spotykamy się z oporem 
ze strony Polskiej Spółki Ga-
zownictwa i urzędu miasta w celu 
przeprowadzenia przyłącza gazu 
miejskiego w rejonie Augustówki, 
o który występujemy już od 13 lat. 
W większości gospodarstw domo-
wych, niestety, pali się w piecach 
i kuchniach węglowych, pomimo 
że mieszkamy w sąsiedztwie za-
kładu, który ogrzewa połowę sto-
licy. Nie pomyślano by sąsiadujące 
z nim osiedle podłączyć do tej sie-
ci, choćby w ramach rekompensaty 
za uciążliwe sąsiedztwo. Piętrzone 
są za to przed nami wymagania 
co do przeprowadzenia  gazociągu 
miejskiego w tym rejonie.

Na jednym z ostatnich spotkań 
z burmistrzem i radnymi moko-
towskimi omawialiśmy sprawę 
utwardzenia ulicy Spiralnej i in-
nych mniejszych ulic,  poszerzenia 
ulic głównych, zbudowania chod-
ników dla pieszych. Burmistrz 
zasugerował, że najpierw media 
w postaci gazu, kanalizacji itp., 
a potem utwardzanie ulic. Tyle że 
nie widać woli, aby te media do nas 
doprowadzić…

25 marca 2017 r. podjęta przez 
Urząd Dzielnicy Mokotów ak-
cja poszerzenia ul. Kobylańskiej 
tłuczniem wysypywanym w grunt, 
wcześniej nie zniwelowany,  o sze-
rokości 0,5 m to wyrzucenie, do-
słownie, pieniędzy w błoto. Już po 
pół roku został rozjeżdżony przez 
samochody i dziś nie ma po nim 
śladu.

Augustówka rozbudowuje się 
dalej, powstają nowe domy, spro-
wadzają się do nich mieszkańcy. 
Pomimo sąsiedztwa EC Siekier-
ki jest tu jednak dość blisko do 
centrum. Ale również przez to 
sąsiedztwo grunty są tu dużo tań-
sze niż 2-3 km dalej w sąsiednim 
Wilanowie. Nowi mieszkańcy, ale 
i część tych zasiedziałych tu od lat,  
wierzą, że w końcu musi się coś 
zmienić w tym rejonie. Przecież 
wiara czyni cuda i my czekamy…   

Nie oczekujemy niczego poza 
tym, co powinno być standardem 
w stolicy XXI wieku.

My tylko domagamy się stanow-
czo od dziesięcioleci: Porządnych 

i bezpiecznych ulic (ul. Antoniew-
ska, ul. Korzenna, ul. Kobylań-
ska) dla kierowców i dla pieszych; 
Utwardzenia wszystkich ulic przy-
ległych szczególnie ul. Spiralnej, 
Zegarowej i  innych (często jeszcze 
bez nazw!),  gdzie toniemy w bło-
cie po każdym większym deszczu; 
Doprowadzenia  gazu miejskiego, 
kanalizacji, wodociągu miejskiego 
tam gdzie jeszcze nie dotarł; Do-
brego oświetlenia ulic i regularnej 
przycinki drzew,  wśród których 
toną istniejące latarnie.

Dajemy szansę naszym urzęd-
nikom, radnym, tym co jeszcze są 
lub tym, którzy obejmą urzędy po 
przyszłych wyborach. Tu, w rejo-
nie Augustówki,  jest naprawdę 
dużo do zrobienia. Bo czy tak po-
winny wyglądać nasze ulice?

Maria Przybysz 

Z ostatniej chwili:   Dzięki 
staraniom „Stowarzyszenia „Au-
gustówka- Małe Siekierki IV”, 
Wydziału Infrastruktury Urzędu 
Miasta St. Warszawy oraz zaan-
gażowaniu wielu instytucji i osób, 
w tym redakcji „Południe” doszło 
jednak do podpisania umów przez 
Zakład Gazowniczy w Warszawie 
– Oddział PSG z mieszkańcami 
Siekierek o przyłączenie ich pose-
sji do sieci gazowej PSG. Za dwa 
lata smog w Warszawie powinien 
mniej dokuczać. 

Pełnomocnik Stowarzyszenia – 
dr Jerzy Pardus
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Dzień Zdrowia
na Uczelni Łazarskiego

16 czerwca 2018 r. (sobota)
godz. 10:00 - 15:00
ul. Świeradowska 43
Warszawa (10 minut pieszo od Metra Wilanowska)

Skorzystaj z bezpłatnych porad specjalistycznych
oraz badań profilaktycznych.

Czeka na Ciebie wiele innych atrakcji!

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

VII EDYCJA

Służewski Dom Kultury, ul. Bacha 15
14 czerwca, godz. 19.00 - Wernisaż wystawy „Gobeliny” grupy twórczej Młodzi 50+. Galeria /wstęp wolny, 
16 czerwca, godz. 11.30 - Piknik z Kulturą Japońską - Matsuri. Plener SDK/wstęp wolny, 17 czerwca, godz. 
11.00 - Mokotowski Piknik Niepodległościowy wraz z koncertem Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. 
Skwer AK Granat (róg ul. Puławskiej i Woronicza) /wstęp wolny, 17 czerwca, godz. 12.00 - PLOGGING 
- ekobieg i spacer połączony ze sprzątaniem. Amfiteatr SDK/wstęp wolny, 19/20 czerwca, godz. 10.30- 
MUSICAL dla dzieci - „Orfeusz i Eurydyka”. Sala widowiskowa/bezpłatne wejściówki, 19 czerwca, godz. 
18.00 - Wykład Moniki Małkowskiej o sztuce z cyklu „Życie po Życiu”. Sala widowiskowa i foyer/wstęp 
wolny, 21 czerwca, godz. 18.00-22.00 - Noc Świętojańska. SDK/wstęp wolny, 22 czerwca, godz. 18.00 - 
Spektakl Teatru Tańca - „Wszystkie nieprzespane noce”. Sala widowiskowa/wstęp wolny, 24 czerwca, godz. 
17.00 - Spektakl Muzyczny „Hejt Made” dla młodzieży - premiera prasowa. Sala widowiskowa/bilety 25 zł, 
27 czerwca, godz. 19.00 - spotkania przyrodnicze. Sala widowiskowa/wstęp wolny, 30 czerwca - 1 lipca - 
Dni Uchodźcy. Piknik rodzinny. SDK/wstęp wolny.

Kino Wisła, Plac Wilsona 2, telefon 22 839 23 65
Już 24 czerwca o godzinie 18:30 zapraszamy do kina Wisła na retransmi-
sję przedstawienia baletowego „Giselle”. Premiera niniejszej inscenizacji 
w Bolszoj: 2 maja 1987. Przedstawienie zarejestrowano podczas trans-
misji na żywo 11 października 2015. Czas trwania 2 godziny 20 minut. 
Ukoronowanie stylu romantycznego w balecie, tytuł uwielbiany przez 
baletomanów całego świata. Wiejska dziewczyna Giselle zakochuje się 
w przystojnym młodzieńcu, nie wiedząc, że to książę Albert w prze-

braniu. Książę nie może ożenić się z ubogą panną, ma już zresztą narzeczoną. Gdy prawda wychodzi na 
jaw, Giselle umiera z rozpaczy i dołącza do willid – duchów dziewcząt, które zmarły przed ślubem. Nocą, 
w scenerii leśnego cmentarza, Giselle powstaje z grobu i jeszcze raz spotyka Alberta, którego na miejsce jej 
spoczynku przywiodły wyrzuty sumienia. Młodzieniec jest jednak w niebezpieczeństwie… Ten XIX-wieczny 
tytuł jest kwintesencją baletu romantycznego, pełnego niesamowitości, grozy i korowodów tańczących 
zjaw, przyobleczonych w tiulowe suknie. Od kilkunastu lat „Giselle” jest nieobecna na polskich scenach, 
nadarza się zatem niepowtarzalna okazja do obcowania z tym arcydziełem sztuki tańca. Bilet normalny 
35zł, Bilet ulgowy 30zł

Dom Sztuki SMB „Jary”, ul. Wiolinowa 14
14 czerwca, godz. 17.00: koncert uczestników warsztatów wokalnych dla dzieci; 21 czerwca, godz. 18.00: 
pokaz tańca irlandzkiego w wykonaniu dzieci; 22 - 24 czerwca, godz. 18.00: „Z Krakowa na Ursynów” – 
przegląd filmów nagrodzonych i wyróżnionych na 58. Krakowskim Festiwalu Filmowym. 

INFORMATOR KULTUR ALNY

Nie widziałem w polskim filmie dobrze zrobionej sceny walki
Z Kamilem Chojnowskim rozmawia Rafał Dajbor

- Skąd wziął się Panu pomysł, 
by – nie będąc ani zawodowym 
reżyserem, ani producentem, ani 
aktorem – nakręcić film sensacyjny 
i w dodatku zagrać w nim główną 
rolę?

- Od zawsze pasjonowały mnie 
sporty walki, od kilku lat zajmuję się 
nimi także zawodowo. Przez jakiś 
czas byłem nawet trenerem. Jeśli zaś 
chodzi o kino, to wychowałem się 
na kinie akcji, zwłaszcza na filmach, 
w których grał Jean-Claude Van 
Damm. Zawsze uwielbiałem atrak-
cyjne sceny walki. Tymczasem nie 
widziałem w polskim kinie dobrze 
zrobionej takiej sceny.

- Naprawdę nie widział Pan 
w żadnym polskim filmie ani jed-
nej sceny walki, która by się Panu 
podobała?

- Mówiąc zupełnie szczerze – nie. 
- Jak Pan myśli – dlaczego to 

w polskim kinie jakoś nie wycho-
dzi?

- Często się nad tym zastanawia-
łem. Wydaje mi się, że polscy ak-
torzy nie umieją takich scen grać, 
a twórcy filmów sensacyjnych nie 
potrafią takich ujęć dobrze nakrę-
cić. Postanowiłem więc spróbować 
samemu. Z nakręconych dziesięciu 
godzin materiału zmontowałem 
dwuipółminutowy filmik, który 
umieściłem na Facebooku i You-
Tube. Bardzo się podobał.

- To właśnie te dobre opinie 
sprawiły, że zaczął Pan myśleć 
o normalnym, pełnometrażowym 
filmie fabularnym?

- Tak. Poza tym widzę, że w ki-
nie pracuje dziś dużo młodych lu-
dzi, którzy kręcą naprawdę świetne 
rzeczy w różnych gatunkach filmo-
wych. Moim ulubionym gatunkiem 
jest kino akcji. Postanowiłem więc 
spróbować samemu napisać scena-
riusz.

- Ten scenariusz jest już gotowy?
- Prawie gotowy. Jeszcze go piszę.
- Rozumiem, że najważniejszym 

punktem filmu, jego znakiem roz-

poznawczym, mają być dobre sceny 
walki. Ale scenariusz to także fa-
buła. O czym ma opowiadać Pana 
film?

- Cała akcja zawiązuje się wokół 
sytuacji, w której pewien facet prze-
jeżdża przez miasto, zatrzymuje się 
w hotelu, wchodzi do restauracji 
i widzi czterech kolesi, którzy zacho-
wują się bardzo źle. Mówiąc wprost 
– biją kobietę. Postanawia zareago-
wać, a ponieważ jest mistrzem sztuk 
walki – daje im niezłego łupnia. 
Tyle tylko, że ci czterej to członko-
wie miejscowej grupy przestępczej, 
która w tej sytuacji nie zamierza 
oczywiście odpuścić tego, że czte-
rech jej przedstawicieli dostało lanie 
na swoim terenie. Tak zaczynają się 
perypetie głównego bohatera.

- Miastem, w którym zadzieje 
się ta cała akcja ma być Warszawa?

- Może nim być Warszawa, ale 
równie dobrze może to być mniejsze 
miasto, takie jak na przykład mój 
rodzinny Ożarów Mazowiecki. To, 
gdzie będzie działa się akcja jest dla 
mnie, przynajmniej w tej chwili, 
drugorzędne. 

- To Pan wcieli się w głównego 
bohatera?

- Oczywiście że tak! A kto za 
mnie zagra te wszystkie sceny wal-
ki (śmiech)

- Domyślam się jednak, że film 
nie będzie się składał z samych 

scen walki. Ponadto w każdym 
kinie akcji są bohaterowie drugo-
planowi, którzy nie uczestniczą 
w scenach związanych z walką, ale 
za to muszą swoje role dobrze za-
grać. Czy w związku z tym planuje 
Pan zatrudnić także zawodowych 
aktorów?

- Jasne. Jestem już zresztą w roz-
mowach z kilkoma osobami, któ-
rych nazwisk na tym etapie rozmów 
nie chcę jeszcze zdradzać. Bo to 
prawda, że niektóre role będą mu-
siały być zagrane przez profesjo-
nalnych aktorów. Zresztą aktorzy 
zagrają też sceny walki. To naprawdę 
nie jest aż taka „wiedza tajemna”, 
żeby nie dało się tego nauczyć. Poza 
tym atrakcyjność scen walki nie 
polega na sfilmowaniu udawanego 
starcia, tylko także na odpowiednim 
montażu.

- Czy ma Pan na ten projekt fil-
mowy fundusze? Trudno nakręcić 
dobry film bez pieniędzy…

- Jak na razie sam wykładam 
pewną ilość środków, bo bardzo 
mi na tym filmie zależy. Fajne kino 
akcji to nie tylko walka, ale też po-
ścigi. Mam trzy samochody i za-
mierzam je wykorzystać na planie 
do tego celu. Pewnie w niektórych 
scenach będą potrzebni kaskaderzy, 
ale marzy mi się, by jak najwięcej 
zrobić samemu. Tak, by to wszyst-
ko było „moje”. Wracając do pie-
niędzy – Podobnie jak z aktorami, 
rozmawiam także z tymi, którzy 
ewentualnie mogliby wyłożyć na 
mój film jakąś kwotę pieniędzy, 
a potem czerpać zyski z dystrybucji. 
Wraz z operatorami, bardzo fajnymi 
kolegami: Michałem Słomką, Pio-
trem Małachowskim i Grzegorzem 
Ulanowskim, z którymi zrobiliśmy 
ten pierwszy, krótki film, chcemy 
jednak mieć wpływ na całość. Nie 
bardzo podobałaby nam się sytua-
cja, w której ktoś, kto płaci – stawia 
jakieś nadmierne wymagania. Po 
prostu chciałbym jak najwięcej zro-
bić sam, a nawet jeśli pewne rzeczy 
komuś odstąpię, to chcę mieć jednak 
nad wszystkim kontrolę. Po prostu 
mieć oko na ten film, bo to ma być 
mój film.

- Wspominał Pan, że wychował 
się na filmach z Van Dammem. 
A czy jeszcze kogoś z mistrzów 
sportów walki grających w filmach 
Pan szczególnie lubi? Chuck Nor-
ris? Steven Seagal? Dolph Lund-
gren?

- Za Norrisem i Lundgrenem 
nigdy nie przepadałem, natomiast 
Steven Seagal też jest według mnie 
świetny w scenach walki. Podoba 
mi się także Scott Atkins, zaś moim 
ulubionym filmem akcji jest akurat 
film, w którym gwiazdą był Arnold 
Schwarzenegger. A jest to „Preda-
tor”.

- Jak rozumiem – Pana film to 
ma być normalne, pełnometrażo-
we kino?

- Takie jest założenie. Maksymal-
na długość filmu według moich za-
mierzeń to 90 minut. Ale być może 
film będzie krótszy. Najważniejsze, 
by nie był nudny. Ma to być wcią-
gające, mocne, męskie kino akcji, 
ze znakomitymi scenami walk i po-
ścigów. Wkładam w to maksimum 
serca i sił. Bo jeśli miałbym to kręcić 
„na pół gwizdka”, to lepiej nie kręcić 
w ogóle.

- Czy zdjęcia już ruszyły?
- Jeszcze nie, ale chciałbym, by 

ruszyły jak najszybciej. Wiem, że 
jeszcze nie skończyłem ostatecznie 
scenariusza, nie mam też jeszcze 
tytułu. Ale jak zacznie się coś wo-
kół filmu dziać, to mnie samego 
zmobilizuje to do dalszej pracy. 
Rozmawiałem już z pewną osobą, 
dość medialną, która jest gotowa 
w moim filmie zagrać, a także na-
pisać do niego ścieżkę dźwiękową.

- To jednorazowy zamysł, czy…?
- Jeżeli pierwszy film się spo-

doba, na co bardzo liczę, to będę 
chciał kręcić kolejne filmy. Filmy, 
w których polscy widzowie zo-
baczą w końcu naprawdę dobre 
sceny akcji. Atrakcyjne pościgi 
i dobre walki na profesjonalnym 
poziomie. 

- Myśli Pan o premierze kino-
wej? Bo domyślam się, że trochę 
szkoda pełnometrażowy film po-

kazywać tylko na portalach spo-
łecznościowych?

- Oczywiście, że myślę o kinie 
i jestem pewien, że jeśli ten film bę-
dzie dobry, jeśli będzie promowany 
jako kino, w którym najważniejszą 
rolę pełnią świetne, niewidziane do-
tychczas w polskich filmach sceny 
walki, to znajdzie się dystrybutor, 
a i widzowie chętnie na taki film 
przyjdą do kin.

Dzień Zdrowia” u Łazarskiego 
16 czerwca Uczelnia Łazarskiego 
zaprasza warszawiaków na siód-
mą edycję akcji „Dzień zdrowia na 
Uczelni Łazarskiego”. Jak co roku 
lekarze specjaliści oraz eksperci 
w dziedzinie zdrowia fizycznego 
i psychicznego będą udzielać po-
rad medycznych, zachęcać do wy-
konania bezpłatnych badań kon-
trolnych oraz propagować wśród 
uczestników zdrowy tryb życia. 

W godzinach 10.00–15.00 na te-
renie kampusu Uczelni Łazarskiego 
przy ulicy Świeradowskiej 43 (10 
minut pieszo od stacji metra Wila-
nowska) odbędzie się kolejna edycja 
„Dnia zdrowia Uczelni Łazarskiego”. 
Podczas wydarzenia osoby zaintere-
sowane będą mogły wykonać bez-
płatne badania medyczne, skorzystać 
z konsultacji  lekarskich i zweryfi-
kować wyniki badań. Dodatkowo, 
uczestnicy wydarzenia będą mieli 
możliwość rozmowy i uzyskania 
porad od specjalistów klinicznych, 
terapeutycznych oraz osób propagu-
jących zdrowy tryb życia. 

- „Dzień zdrowia” organizo-
wany przez naszą Uczelnię, co 
roku cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem mieszkańców 
Warszawy oraz osób z pobliskich 

miejscowości. Dotychczas prze-
prowadziliśmy w sumie około 
4700 badań i konsultacji specjali-
stycznych – mówi Ewelina Milan, 
koordynator Działu Studenckich 
Inicjatyw Zewnętrznych. - Popu-
laryzacja zasad profilaktyki zdro-
wotnej, a także edukacja społe-
czeństwa to jedna z misji Uczelni 
Łazarskiego. Podczas tegorocznej 
edycji zachęcamy do skorzystania 
z bezpłatnych konsultacji psycho-
logicznych w zakresie: pomocy 
psychologicznej, terapii indywi-
dualnej i terapii par. Zapraszamy 
do wykonania badań spirome-
trycznych, zbadania ciśnienia krwi 
oraz badania poziomu glukozy. Po 
raz kolejny w ramach akcji „NIE 
nowotworom u dzieci” najmłod-
si w wieku od 9 miesięcy do 6 lat 
będą mogli skorzystać z profilak-
tycznych badań USG pozwalają-
cych na wczesne wykrycie nowo-
tworu w narządach wewnętrznych. 

- Ambulans do przeprowadza-
nia badań USG u dzieci należący 
Fundacji McDonalds cieszy się 
bardzo dużym zainteresowaniem 
wśród rodziców, którzy tego dnia 
mają możliwość wykonać bezin-
wazyjne i przede wszystkim bez-

bolesne badanie zdrowia swojej 
pociechy. Należy pamiętać, że ze 
względu na olbrzymie zaintere-
sowanie badaniem konieczna jest 
wcześniejsza rezerwacja godziny 
wykonania USG – przypomina 
Gracjan Krupski, wiceprezes Fun-
dacji Uczelni Łazarskiego. 

Osoby, które zdecydują się na 
udział w wydarzeniu będą miały 
możliwość skorzystania z bez-
płatnych konsultacji dietetycz-
nych, uzyskania porady ortodonty 
i higienistki z jednej z najnowo-
cześniejszych klinik stomatolo-
gicznych w Europie. Dodatkowo, 
będzie pokaz pierwszej pomocy 
oraz trening techniki maszero-
wania z kijkami - nordic walking.  

Tego dnia odbędzie się również 
Dzień Otwarty Wydziału Medycz-
nego Uczelni Łazarskiego. Stu-
denci zainteresowani rekrutacją 
na studia medyczne będą mogli 
zwiedzić sale dydaktyczne, za-
poznać się z ofertą studiów oraz 
porozmawiać ze studentami i wy-
kładowcami akademickimi.

Więcej informacji: serwis Klubu 
Absolwenta Uczelni Łazarskiego 
www.absolwenci.lazarski.edu.pl
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l OKNA naprawy serwis 
787 793 700

l Remonty, budowlane, ogrodze-
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, 787 726 963

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 Hydraulika, gaz - Zenek,  
691-718-300

l MALOWANIE, ELEWACJE, 
TYNKI, DOCIEPLENIA,  
REMONTY 608 738 747

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

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

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

FINANSE
l KREDYTY trudne. Upadłość 
515 048 468

KUPIĘ
l AAA Kupię płyty winylowe 
609 155 327

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

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

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

l Filatelista znaczki  
516 400 434

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

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

NAUKA
l Angielski doświadczenie 
dojazd 601 333 707

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 Do ochrony na noce, praca 
Janki, 664 417 724

l Zatrudnię kierowcę kat. B i C, 
praca Janki, Warszawa,  
533 311 533

RÓŻNE
l Sprzedam firmę (Dom 
Opieki) dobrze prosperującą, 
budynek 780 m2 pow. użytko-
wej, działka 2500 m2, Serock, 

501 092 950

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

POŁUDNIE na 
Instagram 

www.instagram.com/poludnienews/

Rehabilitacja bezpłatnie na 
NFZ 

Krótkie terminy,  
wszystkie zabiegi 

KlinikaMoja Al.Jerozolimskie 
181B tel.786-209-614

 Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Społem”
ul. Olesińska 19 w Warszawie

ogłasza przetarg na:

remont 28 szt. balkonów w budynku mieszkalnym  
w Warszawie przy ul. Krechowieckiej 7

Specyfikacja przetargowa do nabycia w siedzibie Spółdzielni po 
uprzednim zamówieniu i wniesieniu opłaty – 30 zł na rachunek nr: 

70 1020 1156 0000 7702 0007 3494

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie 
Spółdzielni do dnia 02.07.2018 r. godz. 1200

Telefon do kontaktów z oferentami (22) -845-12-04
Biuro Spółdzielni pracuje w pn. wt. śr. pt. w godz. 9 -13, czw.13-17.

Spółdzielnia zawiadomi o wynikach przetargu tylko wybranego Oferenta.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 
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Patronat prasowy „Południa”

Sadyba kwitnie
ANDRZEJ ŁOKAJ

20 plenerowych imprez, spako-
wanych w dwa weekendowe dni. 
I kilkaset osób na najbardziej 
obleganych punktach programu - 
potańcówce w stylu retro i pchlim 
targu. Taki był w liczbach oddolny 
sąsiedzki festiwal Otwarte Ogro-
dy, który odbył się w drugi week-
end czerwca na starej Sadybie. 
Ważniejsze jednak od liczb były 
emocje.

- Tak zintegrowanej społecz-
ności jak wasza nie ma na całym 
Mokotowie - powiedział do zgro-
madzonej publiczności burmistrz 
Mokotowa, Bogdan Olesiński, ofi-
cjalnie otwierając festiwal Otwar-
te Ogrody na Sadybie w piątkowy 
wieczór, 8 czerwca. Koncert, który 
oglądał w prywatnym ogrodzie 
przy Morszyńskiej, znakomicie 
to potwierdził. Na scenie zapre-
zentowało się aż 34 sąsiadek i 3 
sąsiadów z osiedla, którzy skrzyk-
nęli się ponad rok temu z potrze-
by śpiewania. Po kilku miesiącach 
cotygodniowych, a czasem częst-
szych prób pod wodzą Małgorzaty 
Terleckiej przedstawili 20 piose-
nek z repertuaru Starszych Panów. 
Zrobili to z werwą, uśmiechem 
i humorem. Nie tylko zaśpiewali, 
ale też sami stworzyli scenografię, 
kostiumy i choreografię. 

Wysiłek wykonawców docenili 
mieszkańcy Sadyby. Na koncert 
zespołu Sadyba Śpiewa przyszło 
kilkaset osób. Nieprzypadkowych 
- co chwilę widać było przyjazne 
poklepywania po ramieniu, uści-
ski dłoni czy pocałunki w policzek 
na powitanie. To typowe i unikal-
ne na starej Sadybie - mimo życia 
w dużym mieście i związanej z tym 
pokusy anonimowości - mieszkań-
cy starej Sadyby, zwanej oficjalnie 
Miastem Ogrodem Sadyba, two-
rzą zwartą społeczność, znają się 
nawzajem, realizują wspólne ini-
cjatywy, pomagają sobie. Koncert 
otwierający nie był wyjątkiem 

- mieszkańcy Sadyby nie tylko 
przyszli biernie oglądać spektakl, 
ale też przywieźli krzesła, rozsta-
wili je, zamontowali scenografię, 
światła i nagłośnienie, a ci, których 
było na to stać, wsparli organizację 
wydarzenia własnymi pieniędzmi, 
wchodząc w rolę sponsorów. 

Duch Starszych Panów unosi 
się nad Sadybą

Ducha przedwojennej elegancji, 
szacunku dla innych i abstrakcyj-
nego humoru, znany ze Starszych 
Panów, widać było również na tra-
dycyjnej potańcówce w stylu retro. 
Na scenie ustawionej nomen omen 
na Skwerze Starszych Panów grał 
siedmoosobowy band starszych 
panów w eleganckich strojach, 
a wokół pląsało kilkaset osób - od 
dzieci do emerytów, w tym miesz-
kańcy przebrani na lata 20. i 30. 
Najlepsze stylizacje zostały nagro-
dzone przez organizatorów. Orga-
nizatorzy festiwalu - Towarzystwo 
Miasto Ogród Sadyba - nagrodzili 
też przy tej samej okazji najbar-
dziej aktywne mieszkanki osiedla. 
Małgorzata Terlecka, Agnieszka 
Marcinkowska i Katarzyna Szcze-
paniak zdobyły tytuły „Sadybianki 
Roku” za rozkręcenie sąsiedzkie-
go chóru i realizację serii imprez 
o kulturze dwudziestolecia z oka-
zji setnej rocznicy niepodległości 
Polski.

Zaraz po otwierającym koncer-
cie chóru i potańcówce, najwięk-
sze tłumy zgromadził tradycyjnie 
pchli targ. W niedzielę, 10 czerwca 
na Skwerze Starszych Panów roz-
łożyły się kramy wszelakiej maści. 
Dominowały zabawki, ale chętni 
mogli również złowić cenowe oka-
zje na porcelanowe figurki, ubra-
nia i książki.  Największą frajdę 
z targu miały jak zwykle dzieci - to 
one najczęściej wystawiały swoje 
niechciane już, ale wciąż zdatne 
i atrakcyjne zabawki. W tym roku, 
w obliczu spływającego z nieba 

żaru, furorę robiła lemoniada. Po 
złotówce, góra dwa złote za kubek. 
Były też ciasta i ciasteczka włas-
noręcznie zrobione przez dzieci. 

Nowości i wspomnienia
Tegoroczny festiwal przyniósł 

też kilka ciekawych nowości. 
Mieszkańcy mogli uczestniczyć 
w biegu, wziąć udział w pierw-
szych mistrzostwach Sadyby 
w brydżu, a aktywni kulinarnie 
- zmierzyć się w konkursach na 
najlepszą nalewkę i ciacho. Było 
też kilka wernisaży, warsztaty 
plastyczne, prelekcje o zegarach 
i gwarze warszawskiej, czy przed-
stawienia teatralne. 

Mieszkańcy wspominali też 
ważne postaci Sadyby - jedną z za-
łożycielek przedwojennej szkoły 
podstawowej, Wandę Turowską 
oraz znanego poetę Stanisława 
Grochowiaka. Były też wspomnie-
nia bardzo prywatne i emocjo-
nalne. Małgorzata Przybylik-Ku-
charska przygotowała niezwykłą 
wystawę zdjęć na ogrodzeniu 
swojego domu. Zestawiła na niej 
zdjęcia tych samych miejsc Sadyby, 
zrobione przez siebie (współcześ-
nie) i swoją matkę (w latach 60. 
i 70.). Mamy autorki nie było jed-
nak na otwarciu wystawy. Zmar-
ła trzy lata temu. Córka stworzyła 
wystawę jako prezent dla niej. 
Mimo uśmiechów na twarzach, 
zgromadzeni na wystawie nie kryli 
wzruszenia.

Na zakończenie weekendowego 
maratonu, w jednym z historycz-
nych ogrodów Sadyby, tuż przy 
Skwerze Starszych Panów, gościli 
aktorzy-amatorzy z zaprzyjaźnio-
nego miasta ogrodu Podkowy Leś-
nej. Przedstawili kilka miniatur 
teatralnych sprzed 200 lat, które 
zabrzmiały zaskakująco współ-
cześnie. Publiczność śmiała się 
i klaskała, żywo reagując na każdą 
aluzję. Było kameralnie, wesoło, 
elegancko i na luzie.  Duch Star-
szych Panów znów dał o sobie 
znać.

Festiwal Otwarte Ogrody Sady-
ba 2018 odbył się w drugi weekend 
czerwca na starej Sadybie.  Orga-
nizatorem było Towarzystwo Spo-
łeczno-Kulturalne Miasto Ogród 
Sadyba oraz kilkudziesięciu miesz-
kańców osiedla, a koordynatorem 
- Aleksandra Karkowska. Relacje 
zdjęciowe i wideo dostępne są na 
profilu Facebook pod adresem 
www.facebook.com/tskmos/.

FOT. AGNIESZKA KURELLA

dokończenie ze strony 1
Ponadto Walne miałoby określić 

górną granicę zobowiązań w wysoko-
ści do 10 mln zł. Kwota nabycia praw 
wynegocjowana przez Zarząd z SIM 
„Ursynów” miałaby być zatwierdzona 
przez Radę Nadzorczą. 

Uważam, że tak poważna sprawa 
powinna zostać omówiona na odręb-
nym Walnym Zgromadzeniu, ale już 
we wrześniu. Powody są następują-
ce: Brak jest uzasadnień do uchwał. 
Istnieje potrzeba przedstawienia 
całego planu finansowego, wyjaśnie-
nia w przystępny sposób członkom 
Spółdzielni na czym polega sprawa. 
Negocjacje z SIM „Ursynów” nie 
zostały zakończone. Przy obecnym 
stanie przygotowań trudno uwierzyć, 
by inwestycja została zakończona do 
2022 r. Porządek obrad przewidziany 
na środę, 20 czerwc, jest zbyt obszerny, 
aby można było go należycie zrealizo-
wać do godz. 24.00. Ludzie przecież 
rano idą do pracy. Uczestnicy Walne-
go powinni mieć pełną świadomość 
nie tylko możliwych korzyści, ale tak-
że zagrożeń, bo idzie o ich majątek. 
Znużenie i niska uwaga wieczorem 
czy nawet nocą będą złym doradcą. 
Trzeba dać szansę Zarządowi i Radzie, 
aby lepiej przygotowały się. Jeśli zaś 
będą forsować procedowanie oma-
wianego pakietu w środę uchwał, to 
będę to traktował jako szkodnictwo.

Ponadto dostrzegam niedostatecz-
ną kompetencję  organów Spółdziel-
ni i biura do rozpoczęcia, a następnie 
prowadzenia inwestycji. Świadczy 
o tym nie tylko wątpliwy sposób 
przygotowania projektów uchwał, ale 
i działalność, przynajmniej w 1017 r. 

Remontów prawie nie było. Transpa-
rentność działań jest na niskim pozio-
mie. Widać opieszałość w działaniu.

Jeśli prawa zostaną wykupione, 
to inwestować trzeba będzie natych-
miast. Potrzebni będą fachowcy. Nie 
wiadomo, czy inwestycja będzie rea-
lizowana w systemie spółdzielczym, 
czy deweloperskim. W systemie 
spółdzielczym konieczne jest usta-
nowienie odrębnych własności lokali 
w ciągu dwóch miesięcy od zakończe-
nia budowy, uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie. Jeśli zostanie popeł-
niony jakikolwiek błąd, to ryzyko fi-
nansowe poniosą wszyscy członkowie 
SBM „Ursynów”.

Po uważaniu
Spółdzielnia uzyskała nadwyżkę 

bilansową za 2017 r. w wysokości 1 610 
644,95 zł. Zarząd zaproponował 600 
tys. zł jako zwiększenie przychodu na 
pokrycie opłat publiczno-prawnych 
(nie dotyczy inwestycji). A może kan-
celarie prawnicze zostaną rozliczone 
za skuteczność i faktyczna aktywność 
związaną z regulacją stanów formal-
no-prawnych nieruchomości? Jeśli 

pominięto członków posiadających 
lokale użytkowe, to nastąpi nierówne 
traktowanie.

Do przeznaczenia następnych 600 
tys. zł na sfinansowanie nawierzch-
ni ciągów pieszo-jezdnych nie mam 
uwag. Natomiast przeznaczenie ok. 
411 tys. zł na zwiększenie funduszu 
remontowego członkom Spółdzielni, 
którzy posiadają prawa do boksów 
garażowych i miejsc postojowych  
w wielostanowiskowych garażach 
zlokalizowanych przy ul. Jastrzębow-
skiego 14 i Bartoka 6, to darowizna dla 
wybranych. 

Ten numer nie przejdzie, ponieważ 
art. 18. § 1 Ustawy Prawo spółdzielcze 
głosi, że „Prawa i obowiązki wynika-
jące z członkostwa w spółdzielni są 
dla wszystkich członków równe. § 2. 
Członek spółdzielni ma prawo […] 
udziału w nadwyżce bilansowej”. 
Uchwała będzie nieważna, o czym 
dowiadujemy się z art. 42 § 2 tej usta-
wy: „Uchwała sprzeczna z ustawą jest 
nieważna.”

Spółdzielnia jest w potrzebie dlate-
go na Walne trzeba przyjść.

Spółdzielnia w potrzebie

Zapisy oraz informacje na temat biegu i utrudnień w ruchu: 

www.biegursynowa.com

16.06
YES, I KEN

DYSTANS 5 KM • WIELOBÓJ SPRAWNOŚCIOWY DLA DZIECI
Otwarte Mistrzostwa Polski Mężczyzn w biegu ulicznym na 5km
Mistrzostwa Polski Masters w biegu ulicznym na 5km

Bieg Ursynowa
Trasa 12. Biegu Ursynowa, wytyczona na al. KEN, to idealne miejsce 
do walki o wyniki sportowe. Yes, I KEN – to hasło będzie towarzyszyć 
uczestnikom zawodów. Wyruszą oni sprzed Urzędu Dzielnicy Ursynów 
(al. KEN 61) 16 czerwca o godz. 10.00. 

Dla najmłodszych amatorów sportu organizatorzy przygotowali Wielo-
bój Sprawnościowy, w którym udział mogą wziąć dzieci w wieku 5-11 lat. 

Zapisy i najważniejsze informacje znajdują się na stronie: www.
BiegUrsynowa.com 

Impreza organizowana jest z inicjatywy Dzielnicy Ursynów m. st. 
Warszawy i przy pomocy jej środków finansowych. Wykonawcą biegu 
jest Fundacja „Maraton Warszawski”.


