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Spółdzielcy wygrali
ANDRZEJ ROGIŃSKI
Ludzie walili jak na sumę. Czegoś 
takiego jeszcze nie było w histo-
rii walnych zebrań Spółdzielni 
Budowlano-Mieszkaniowej „Sto-
kłosy”. Zebranie miało rozpocząć 
się o godz. 17 ale jeszcze o 18.02, 
pomimo wydanych 447 manda-
tów, kolejka do rejestracji nie skoń-
czyła się. O 19.20 wydanych było 
już 467 mandatów. Wbrew obie-
gowej opinii o tym, że spółdzielcy 
kompletnie nie interesują się swoją 
spółdzielnią, tam było inaczej.

Gaz
Na takie nadzwyczajne zaintere-

sowanie złożyło się kilka przyczyn. 
Rozmaite ugrupowania pragnące 
osiągnąć zamierzony cel zwoływa-
ły swoich zwolenników. Jakąś rolę 
spełniły internetowe wiadomości 
o agencji ochrony z ostrą bronią, 
która miała pilnować porządku. 
Wreszcie artykuł „Spółdzielnia 
w potrzebie” zamieszczony na ła-
mach „Południa” zainteresował po-
ważnie myślących. W publikacji tej 
zwróciłem uwagę na kilka spraw. 
Mieszkańcy wielu budynków nie 
chcą ułożenia nowej instalacji ga-
zowej na ścianach wewnątrz miesz-
kań. Nie chcą przebijania ścian, 
przekładania rur przez szafy ani 
„ozdób”  do kilkunastu metrów 
długości. Wolą, by instalacja da-
lej znajdowała się w szachtach. 
Miały miejsce próby nacisku na 
mieszkańców, że muszą się pod-
porządkować… A tymczasem nie 
było ekspertyzy potwierdzającej 
konieczność takiego sposobu wy-
miany instalacji. W tle były wyłą-
czenia gazu w kilku budynkach. 
Był też brak odpowiedzi Zarządu 

i Rady Nadzorczej na wystąpienia 
spółdzielców w tych sprawach. 
Podczas walnego sytuacja odmie-
niła się. Z ust prezesa Zarządu 
i przewodniczącego Rady zebrani 
dowiedzieli się, że Spółdzielnia nie 
będzie robiła niczego, czego nie 
chcą mieszkańcy. Z mieszkańcami 
budynków czy nawet klatek odbędą 
się spotkania. 

Łapanie pcheł
Pakiet uchwał związanych z re-

gulacją stanu prawnego gruntów 
pod blaszakiem przy ul. Jastrzę-
bowskiego 22, współużytkowanym 
z SIM „Ursynów”, i realizacją inwe-
stycji w miejscu po zburzeniu tego 
pawilonu spółdzielczego wzbudził 
wiele emocji. 

Przed Walnym do Zarządu 
wpłynął wniosek poparty 37 pod-
pisami o skreślenie z porządku ob-
rad punktu dotyczącego tej sprawy. 
W odpowiedzi wskazał, że żąda-
nie to nie może być uwzględnione. 
Zasada jest bowiem prosta: rozsze-
rzenie porządku jest możliwe przed 
walnym, ale wykreślić z porządku 
może jedynie walne. W uzasadnie-
niu Zarząd, mówiąc kolokwialnie, 
podłożył się twierdząc, że „…miał 
przygotować […] koncepcje w za-
kresie możliwości inwestycyjnych 
na w/w terenie, co niniejszym uczy-
nił…”. Takiej koncepcji jednak nie 
przygotował.

Na szczęście Walne znaczącą 
przewagą głosów zdjęło ten punkt 
z porządku dziennego. Realizacja 
tej inwestycji jest co do zasady ko-
rzystna dla Spółdzielni, albowiem 
zysk ze sprzedaży lokali, 

dokończenie na stronie 2

O likwidacji lotniska Okęcie 
i budowie CPK
BOGDAN ŻMIJEWSKI
W Polsce jest potrzebne  duże 
centralne lotnisko. Centralny Port 
komunikacyjny czyli CPK.  Idzie 
o to, aby mogło obsługiwać zwięk-
szający się o 10-15 %  rocznie ruch 
pasażerski i przesyłki lotnicze. 
Od tego zależy sprawny eksport 
i import oraz ruch turystyczny 
i biznesowy. 

Już w 2010 roku taki był plan 
PO. Dziś realizuje ten pomysł 
PiS, a kiedyś myślał o nim AWS. 
Tego rodzaju inwestycje planuje 
się  na dekady lub pokolenia, a nie 
z roku na rok. Świat się globali-
zuje. Ludzie latają coraz więcej 
i przesyłają coraz więcej. Okęcie 
ma ograniczone możliwości roz-
woju. Tak samo Modlin, Radom 
i Łódź – najbliższe lotniska War-
szawy. Za 5-7 lat wyczerpią się ich 
możliwości przyjęcia kolejnych 
samolotów i przesyłek. I co wtedy?

Budowa CPK w istocie jest już 
spóźniona, bo realizacja będzie 
trwała lat dziesięć lub dłużej. Dziś 
Okęcie przyjmuje 17 milionów pa-
sażerów rocznie. Granice możli-
wości tego portu to 20 milionów 
pasażerów, a po małej rozbudowie 
24. Połowa z tego to tranzyt. Mod-
lin przyjmuje tylko 2,5 miliona 
pasażerów, choć mógłby przyjąć 
3,5 miliona, a po rozbudowie 5. 
Radom to tylko półtora miliona 
pasażerów. Te rezerwy starczą na 
5-6 lat. Więcej możliwości nie ma, 
choć są tacy, co mówią inaczej. 

Moim zdaniem gadanie o du-
oporcie, Okęcie-Modlin zamiast 

o CPK to bzdura. Duo-port to ha-
sło bez merytorycznego pokrycia. 
Trzeba też pamiętać o potrzebie 
cargo, które stanowi na świecie 
30 proc. lotów, a Polska  obsługu-
je tylko 1 proc. tego rynku. Okę-
cie nie ma bowiem dużych moż-
liwości. Łódź, Modlin i Radom 
i wiele innych w ogóle nie mają 
obsługi cargo albo minimalną, 
bo brak tam zaplecza. Ponadto 
cargo lata nocą, a Okęcie formal-
nie nie przyjmuje od 23.30 do 5.30 
z uwagi na hałas. Bywa, że ktoś się 
spóźni. Zdarza to się dość często.  
W tym roku było to już ponad 
300 razy. Pewnie dojdzie do 1000 
razy w 2018 roku. Wkrótce będą 
za to kary, więc przewozy cargo 
spadną. Dziś wozimy cargo do 
Lipska, Frankfurtu lub Berlina. 
To znaczy, że pieniądze leżą na 
pasie startowym CPK. Trzeba ten 
pas tylko zrealizować. I podnieść 
owe pieniądze. 

Na świecie buduje się ciągle 
nowe lotniska i likwiduje stare, 
bo stare są już nienowoczesne 
i kończy się ich przepustowość, jak 
Okęcia. CPK ma obsłużyć w 2027 
roku ok. 35 milionów pasażerów. 
Przejmując tych z Okęcia, Mod-
lina, Radomia i innych. Lotnisko 
ma mieć rezerwę do 45 milionów 
i duże cargo. W czasie gdy rezerwa 
będzie się wypełniać pasażerami, 
powstanie drugi etap o możliwości 
do 100 milionów pasażerów. Cały 
koszt inwestycji to 37 miliardów, 
wliczając w to dojazd drogowy, ko-

lejowy i inne niezbędne inwestycje 
towarzyszące.  Lotnisko będzie od-
dalone tylko o ok. 50 kilometrów 
od Warszawy tak jak Modlin, 
tyle że z lepszym dojazdem auto-
stradą A2 i szybkim pociągiem. 
Warszawscy taksówkarze, którzy 
obecnie  protestują przeciw likwi-
dacji  Okęcia, bo są podpuszczani 
przez polityków, zarobią więcej, 
a nie mniej. Podobnie hotelarze, 
bo turystów i biznesmenów będzie 
więcej. Ktoś, kto przyleci do Polski 
na CPK, nie będzie przecież miesz-
kał w hotelu w Baranowie. Chyba, 
że będzie w tranzycie. Nowe hotele 
więc powstaną w Warszawie i Ło-
dzi. Nie powstaną w Baranowie 
konkurencyjne do Warszawy parki 
biznesu, bo biznes jest w Warsza-
wie, tu gdzie jest władza, banki, 
fachowcy. A w Baranowie nie ma 
infrastruktury  społecznej, kultu-
ralnej itp. tylko pola uprawne za 
stodołą. Tu nie będzie San Fran-
cisco tylko lądowisko. Powstaną 
też duże magazyny, w tym cargo 
i obsługa przeładunków Jedwab-
nego Szlaku, który tam ma się 
kończyć i dywersyfikować towary 
na Europę. 

Nie rozumiem więc pomysłu re-
ferendum wśród warszawiaków, 
by w ten sposób oprotestować 
likwidację lotniska Okęcie. Za-
inicjował ten pomysł w ramach 
prekampanii wyborczej były wi-
ceprezydent Warszawy Jacek Woj-
ciechowicz, obecnie pretendent do 
prezydentury Warszawy. Wtórują 

mu kontrkandydaci: Trzaskowski 
i Śpiewak oraz kilku burmistrzów  
gmin warszawskich i wiceprezy-
dent Michał Olszewski. Działacze 
PiS i PO oraz wolni strzelcy bar-
dzo się zdziwią, gdy mieszkańcy 
Ursynowa i Włoch oraz część 
mieszkańców Wilanowa, Ursusa, 
Bemowa i Ochoty opowiedzą się 
za likwidacją lotniska. Dlatego, że 
lotnisko jest dla nich uciążliwe ze 
względu na hałas. Wielu nie może 
się też  budować. 
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Inflanty dla klubów
BOGDAN ŻMIJEWSKI
Patryk Jaki, pragnący być Prezy-
dentem  Warszawy, spotkał się 15 
czerwca na Torwarze z   przed-
stawicielami  warszawskich klu-
bów sportowych. W pierwszych 
słowach  oświadczył, że da 100 
mln zł  więcej na sport niż Hanna 
Gronkiewicz-Waltz. Nie wiedział 
jeszcze na co i czy tyle potrzeba, 
a już deklarował. Szybki gość.  Po-
wiedział, że dlatego  się spotyka 
z aktywem sportowym, bo nie zna 
sytuacji  sportu w Warszawie. Po 
wysłuchaniu przedstawicieli klu-
bów stwierdził,  że jest gorzej niż 
myślał,  choć uzyskanych informa-
cji nie zweryfikował. Przychodząc 
na spotkanie nawet nie przeczytał 
budżetu  miasta i - jak sam przy-
znał – uchwały  m.st. Warszawy 

o sporcie jedynie przekartkował.
Zaproponował, by spółki  miej-

skie partycypowały  w finansowa-
niu  sportu, ale nie  wiedział, że   
kondycja tych spółek jest słaba. 
Wszystkie  one  w 2018 r. wpła-
cą  do budżetu  1,9 mln zł, a na 
sport potrzeba kilku milionów. 
W trakcie dyskusji powiedział też, 
że  inne  gminy  w Polsce  wydają 
na sport więcej, co jest możliwe, 
ale nie podał dowodów. A ja tak 
łatwowierny nie jestem.

Zadeklarował,  że zwiększy moż-
liwość dostępu do miejskich  obiek-
tów  sportowych  przez  obniżenie 
cen  usług. A przecież dotacje do 
obiektów wynoszą 17 mln zł. Prze-
dłuży  godziny ich  funkcjonowania 
na całą noc. To będzie kosztowało  

kilkadziesiąt milionów, bo to do-
datkowe zmiany w pracy i dodatki 
za godziny nocne. 

Oświadczył, że  jak będzie wy-
brany,  to będzie  budował nowe 
obiekty i remontował  stare.   Ale 
na to  nie wystarczy  te zadekla-
rowane 100 mln zł , bo tylko żeby 
zrealizować  zespół sportowy na 
Skrze trzeba  ok. 600 mln złotych, 
a ile potrzeba na Warszawiankę, 
Spójnię, Gwardię?  Gdzieś około 
1 - 2 mld zł ? Skąd to wziąć nie 
powiedział. Jeśli na coś daje się 
więcej,  to na coś  innego  będzie 
mniej, bo budżet miasta nie jest 
z gumy.  Na co będzie mniej nie 
powiedział. Może intencje  ma 
dobre, ale profesjonalizmu w tym 
brak. Sam zapał nie wystarczy. 

Wianki na Wiśle zostały poprzedzone regatami.

FOT. JAN KURZAWA
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przychody z własnego lokalu 

użytkowego będzie można prze-
znaczyć na istotne cele wspólne. Na 
tym polegają sukcesy takich spół-
dzielni jak „Służew nad Dolinką” 
czy „Torwar”. Jednak brak właściwe-
go przygotowania – o czym świad-
czyły przedłożone spółdzielcom ma-
teriały -  mogły zniweczyć poparcie 
Walnego dla przedsięwzięcia. 

Ludzie nauczyli się ostrożności, 
chcą znać nie tylko zapowiedź suk-
cesu, ale i zagrożenia. Chcą wiedzieć 
co ma powstać, jaka droga wiedzie 
do uzyskania pozwolenia na budo-
wę od stanu aktualnego, jakie będą 
źródła finansowania od już do chwi-
li sprzedaży ostatniego lokalu, co 
z tego będzie miał ogół, gdzie prze-
niesie się biuro Spółdzielni. Także 
kompetencje osób i zaproszonych 
podmiotów są istotne, bo przecież 
Spółdzielnia boryka się z niedo-
statkiem kadry. Uważam, że Rada 
i Zarząd otrzymały szansę na bardzo 
dobre przygotowanie się do Walne-
go. Zajmie się ono tą sprawą - jak się 
spodziewam już we wrześniu - gdy 
ludzie nie będą ogarnięci emocjami 
związanymi z udzielaniem absoluto-
rium Zarządowi, oceną działalności 
Rady, odwoływaniem i wybieraniem 
członków Rady. Walne, o którym pi-
szę, zwołane było, przypominam, na 
17.00 a zakończyło się chwilę przed 
trzecią. Siedzieliśmy więc w sali bez 
klimatyzacji dziesięć godzin. Dys-
kusja o poważnej inwestycji i zwią-
zanych z nią upoważnieniach Wal-
nego wymaga, by jej uczestnicy byli 
wypoczęci i skupieni. Wygłoszony 
przez pewną kobietę, przedstawia-
jącą się jako radczynię prawną, po-
gląd, że podczas trwającego właśnie 
zebrania należy procedować sprawy 
związane z inwestycją, bo Spółdziel-
nia ponosi ogromny koszt zebrania 
traktuję jako absurd. Koszt zebrania 
wobec wielomilionowej inwestycji 
jest bowiem znikomy. Pośpiech 
wskazany zaś jest przy łapaniu pcheł. 

Podział nadwyżki
Spółdzielnia uzyskała nadwyżkę 

bilansową za 2017 r. w wysokości 
1 610 644,95 zł. Zarząd zapropo-
nował przeznaczenie 600 000 zł na 
pokrycie opłat publiczno-prawnych 

i drugie tyle na remonty infrastruk-
tury, w tym na wymianę nawierzch-
ni ciągów pieszo-jezdnych. Ponad-
to ok. 411 tys. zł na zwiększenie 
funduszu remontowego członkom 
Spółdzielni, którzy posiadają prawa 
do boksów garażowych i miejsc po-
stojowych  w wielostanowiskowych 
garażach zlokalizowanych przy ul. 
Jastrzębowskiego 14 i Bartoka 6. 
Pieniądze na garaże nie są jednak 
pieniędzmi do podziału dla ogółu 
członków. Albowiem tylko nieliczni 
z garaży korzystają, a większość nie 
ma szans na wybudowanie. Byłaby 
to darowizna dla wybranych. Art. 
18. § 1 Ustawy Prawo spółdzielcze 
głosi, że „Prawa i obowiązki wyni-
kające z członkostwa w spółdzielni 
są dla wszystkich członków równe. 
§ 2. Członek spółdzielni ma prawo 
[…] udziału w nadwyżce bilanso-
wej”. Taka uchwała nie byłaby waż-
na, o czym dowiadujemy się z art. 42 
§ 2 tej ustawy: „Uchwała sprzeczna 
z ustawą jest nieważna.” Dziwię się 
dlaczego taki knot Zarząd i Rada 
wypuściły na Walne.

Ale grupa, bodaj 19 członków 
Spółdzielni, złożyła przed Walnym 
projekt uchwały, który zakładał 
przeznaczenie całej nadwyżki na 
zwiększenie funduszu remontowego 
każdego z budynków proporcjonal-
nie do ich powierzchni użytkowej. 
W załączniku podano te wartości 
dla każdego bloku, dla domów 
jednorodzinnych, dla garaży. Obu 
garażom uczciwie zaproponowano 
po nieco ponad 5,8 tys. zł. Wyszło na 
jaw, wbrew twierdzeniom Zarządu, 

że garaże w latach poprzednich uzy-
skiwały środki z podziału nadwyżki 
bilansowej. 

Walne stosunkiem głosów 157:59 
opowiedziało się za projektem wnio-
skodawców. Trochę szkoda, że na 
wymianę fatalnych nawierzchni cią-
gów pieszo-jezdnych nie przeznaczo-
no ani złotówki. Gdyby Rada chciała 
słyszeć oczekiwania spółdzielców to 
nie trzeba by było wybierać pomię-
dzy dwiema propozycjami uchwał.

Prezes i przewodniczący
Krzysztof Berliński, prezes 

Spółdzielni w 25-minutowym wy-
stąpieniu objawił się jako niezły 
PR-owiec. Wypunktował, co zrobił 
Zarząd. Kilkakrotnie wskazał na 
to, że działał sam. Zaznaczył, że 
w związku z tym pracował po go-
dzinach, co było możliwe z uwagi 
na brak rodziny. Nie skrytykował 
jednak Rady Nadzorczej za to, że 
nie potrafiła ona doprowadzić do 
wyboru drugiego członka Zarządu, 
a jedynie oddelegowywała co rusz 
innego członka Rady do tymczaso-
wego składu Zarządu. Odniósł się do 
krytyki m.in. „Południa”, że miesią-
cami nie daje odpowiedzi na pisma 
(czym nie różni się od Rady) w ten 
sposób, że przeprasza, ale nie dawał  
rady, bo jest sam. Kilku uczestników 
Walnego wskazało na to, że w 2018 
r., gdy Zarząd jest już dwuosobowy, 
również miesiącami nie udzielał 
odpowiedzi. Ale to nie odnosiło się 
do ocenianego 2017 r. Prezes uzy-
skał oklaski za to, że podziękował 
aktywistom za obronę Placu Wiel-
kiej Przygody przed deweloperami. 

W rezultacie uzyskał absolutorium 
stosunkiem głosów 176:51.

Artur Krysztofiak, przewodni-
czący Rady bardzo długo monolo-
gował. Jego wypowiedzi były mało 
precyzyjne, takie pro forma. Przypi-
sał Radzie nie dopuszczenie do bu-
dowy deweloperskiego punktowca 
przy ul. Zamiany, tam gdzie była 
pizzeria Vesuvio. Minął się z prawdą, 
bo rzecz miała miejsce w 2014 r. gdy 
były inne składy Rady i Zarządu. Nie 
wytłumaczył się, dlaczego została 
podpisana umowa o najem budynku 
przy ul. Koncertowej 13, by uloko-
wać tam następną przychodnię me-
dyczną, z którą teraz - jego zdaniem 
- Spółdzielnia ma kłopot. „Ten adres 
jest pechowy” – stwierdził, a przy-
chodnia nie dostała pozwolenia na 
użytkowanie, dokonała przeróbki 
bez wiedzy Spółdzielni i ma zaległo-
ści w opłatach. 

Zauważył, że „trupy wypadają 
z szafy” po poprzednikach. Przy-
kładowo od likwidatora funduszu 
Spółdzielnia otrzymała zwrot, ale 
strata wynosi 168 162,30 zł. W wy-
jaśnianiu tej sprawy pogubił się. 

Spółdzielcy wygrali
Na pytanie dlaczego jest tak 

znaczna kwota zaległości w opłatach 
stwierdził, że „troszkę przeszkodziła 
nam niedawna ustawa”. 

Na pytanie dlaczego tak długo 
Rada wybierała brakującego członka 
Zarządu (przystąpił do pracy w paź-
dzierniku 2017)  nie było przekony-
wującej odpowiedzi. W ciągu roku 
aż sześciu członków Rady było od-
delegowywanych do Zarządu. Moż-
na było odnieść wrażenie, iż Rada 
sterowała Zarządem zza krzesła. Na 
zarzut, że znaczna część wypowiedzi 
sprawozdawczej zajęło opowiadanie 
o chęciach i planach na przyszłość 
pokrył strojeniem min zdziwienia. 
Nie zauważył tej części swojego wy-
stąpienia.

Spółdzielnia w potrzebie
Część osób uczestniczących 

w Walnym skarżyła się, że nie 
otrzymała przed Zgromadzeniem 
dodatkowych punktów porządku 
wraz z projektami uchwał. Były 
one dostępne jedynie po zalogo-
waniu się na stronie internetowej 
Spółdzielni. Nie ma obowiązku 
posiadania komputera czy do-

stępu do internetu, ale jest obo-
wiązek dostarczenia materiałów 
członkom.

Dzięki znacznej frekwencji 
większa liczba spółdzielców niż 
zwykle zainteresowała się dzia-
łalnością organów Spółdzielni. 
Pomogło hasło „Spółdzielnia 
w potrzebie”.  Wyzwoliło się 
zdroworozsądkowe myślenie 
i tak powstała większość pokona-
ła dążenia różnych grup interesu. 
Gdyby dopuszczono do procedo-
wania nieprzygotowanej koncepcji 
inwestycji przy Jastrzębowskiego 
to Walne nie udzieliłoby na nią 
zgody, a zatem Spółdzielnia nie 
mogłaby odnieść korzyści. Spra-
wiedliwie podzielono nadwyżkę 
bilansową, zmieniło się podej-
ście do oczekiwań mieszkańców 
w sprawie instalacji gazowej. I to 
są powody dla których twierdzę, 
że wygrali spółdzielcy.

Andrzej Rogiński

PS Hejter klęczał przed dziennika-
rzami. Ciekawe jaką pokutę sobie 
wyznaczył.

dokończenie ze strony 1
Obecny obszar oddziaływania 

lotniska w istocie dotyczy ok. 300 
tysięcy mieszkańców. Pozostali 
warszawiacy na referendum nie 
pójdą. Ale jak się dowiedzą, że Okę-
cie będzie rozbudowane i hałas ich 
obejmie to zaprotestują i będą chcieli 
likwidacji.

W istocie referendum nie ma 
sensu, skoro od jego wyniku nic nie 
zależy. Lotnisko krajowe to decyzja 
rządu, a nie samorządu. Panowie, 
jeśli chcecie robić ludziom dobrze, 
to zróbcie najpierw sobie. Kupcie 
dom na trasie nalotu i wtedy może 
zrozumiecie problem. 

To, że ktoś zostanie burmistrzem, 
prezydentem lub ministrem rozu-
mu nie przysparza, a czasem odbie-
ra. W Warszawie jest ciekawiej. Jak 
ktoś obejmie władzę to się nagle na 
wszystkim zna. Nasi burmistrzowie 
i pretendenci znają się na biznesie 
lotniczym. Zaproponowali nawet 
rozbudowę  lotniska Okęcie o nowe 
pasy startowe i ich przedłużenie dla 

większych samolotów i częstszych 
nalotów i startów, by zwiększyć ilość 
pasażerów. Rzekomo dla rozwoju 
Warszawy.  Po takiej rozbudowie od-
działywanie lotniska hałas zwiększy 
się 2-3 krotnie i obejmie do 900 tys. 
mieszkańców Warszawy. Ilość star-
tów i lądowań wzrosłaby do 1200-
1600 dziennie tj. około 100 do 120 
na godzinę. Będą więc na większym 
terenie ograniczenia w zabudowie 
mieszkań, szkół, przedszkoli i szpi-
tali. Odszkodowania za  rozszerzenie 
strefy ograniczonego użytkowania 
lotniska Okęcie z tytułu  tych ogra-
niczeń doprowadziłoby do jego ban-
kructwa. 

Już dziś drogi do lotniska się kor-
kują. Jak przybędzie 25 milionów 
pasażerów to będzie armagedon 
komunikacyjny w tej części Warsza-
wy. Ci którzy mówią, że Okęcie jest 
dobrze skomunikowane pociągiem 
nie są poważni. Powinni spróbować 
dojechać tym pociągiem. Stacja Okę-
cie jest bowiem końcową zamiast 
przejazdową, a perony są oddalone 

od odpraw pasażerów kilkaset me-
trów, do tego trzeba pokonać ok. 60 
wysokich stopni schodów.  Cóż to 
za beznadziejny projekt? Czas zro-
zumieć, że propaganda, by nie bu-
dować CPK, jest finansowana przez 
sąsiednią konkurencję i cwaniaków 
tych od przejęcia LOT-u przez Am-
ber Gold.  Po likwidacji Okęcia ob-
sługę samolotów rządowych i VIP, 
czyli powietrznych  taksówek pry-
watnych mogłoby przejąć lotnisko 
Babice lub Modlin. Jeśli lotnisko 
zostanie zlikwidowane Warszawa 
uzyska ok. 1000 ha gruntów do no-
wego zagospodarowania. Będą tam 
mogły powstawać hotele, parki bi-
znesu, mieszkania, tereny wystawo-
we i wiele innych obiektów, które są 
potrzebne Warszawie. A przy okazji 
zwiększa się wpływy do miejskiego 
budżetu. Odetchną też mieszkańcy 
w strefie nalotów, a inni będą się mo-
gli pobudować.

Bogdan Żmijewski
Bezpartyjny warszawiak

O likwidacji lotniska Okęcie i budowie CPK

Wokół Południowej Obwodnicy Warszawy

Ściema, obłuda i pozory
Ponad 800 osób podpisało pod-
czas protestu w sobotę, 23 czerwca 
petycję w sprawie  zainstalowania 
filtrów spalin w tunelu POW. Pakt 
ten podpisały także organizacje: 
Inicjatywa Mieszkańców Ursyno-
wa, Miasto Jest Nasze – Ursynów, 
Nasz Ursynów, Otwarty Ursynów, 
Projekt Ursynów, Stowarzyszenie 
Mieszkańców Miasteczka Wila-
nów oraz Platforma Obywatelska, 
Nowoczesna i PSL. Zamierzają 
wspólnie lobbować w sprawie fil-
trów m.in. w resorcie infrastruk-
tury. 

Będą filtry spalin w ursy-
nowskim tunelu. Patryk Jaki 
poinformował w niedzielę, 
24 czerwca  na Ursynowie.  - 
Byłem w tej sprawie w Minister-
stwie Infrastruktury. Bardzo się 
cieszymy, że mieszkańcy Ursyno-
wa mogą się czuć bezpiecznie, jak 
powstanie tunel, powstaną filtry 
oczyszczające powietrze. Spra-
wa jest załatwiona - powiedział 
na konferencji prasowej Patryk 
Jaki, który ubiega się o urząd 
Prezydenta Warszawy. Póki co 
brak jest potwierdzenia Mini-
sterstwa Infrastruktury. Przy-
pominamy, że Andrzej Adamczyk, 
minister infrastruktury w gru-
dniowym w wywiadzie dla TVP 
oświadczył, że filtry na Ursynowie 
„na pewno będą”. Ale najwcześniej 
rok po tym, jak do tunelu wjadą 
pierwsze samochody. 

Pan minister kłamie. Po pierw-
sze nie jest ani wykonawcą ani in-
westorem, więc decyzji w tej spra-
wie nie podejmie. Po drugie filtry 
były w pierwotnej decyzji środo-
wiskowej i w koncepcji trasy, na 
podstawie której zawarto umowę 
z wykonawcą. Ale decyzję środo-
wiskową i koncepcję zmieniono 
po rozstrzygnięciu przetargu, by 
obniżyć koszty wykonawcy. Ale 
nie inwestora. Nikt z Ursynowa 
tego nie zaskarżył. Wszyscy tyl-
ko gardłowali, że są przeciw. Po 
trzecie. Z przepisów wynika, że 

w rok po oddaniu 
trasy S-2 do użytku 
będzie przeprowa-
dzony monitoring 
oddziaływania na 
środowisko i, jeśli 
normy będą prze-
kroczone, to filtry 
będą musiały być 
zainstalowane. Chyba, że się zmie-
nią normy i będzie można bardziej 
smrodzić. A to jest możliwe, bo tak 
już było.

Żadne z wymienionych w za-
łączonej w powyższej informacji 
ugrupowań czy osób w nie za-
angażowanych  nie zaskarżyło 
bezprawnie wydanej zgody na 
budowę trasy S2, w tym kwestii 
rezygnacji przez GDDiK z ekra-
nów  antyhałasowych na wielu 
odcinkach tej trasy m.in. na Ur-
synowie i Wilanowie.

Jedyną osobą, która zaskarżyła 
zgodę na budowę tej trasy,  jest 
pani Joanna Żmijewska, właś-
cicielka terenu w Wilanowie na 
Zawadach. Skierowała ona skargę 
do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego. W skardze podnio-
sła kilka niezgodności z prawem. 
Pierwszą jest podzielenie zgody 
na budowę trasy na kilka etapów 
bez podzielenia na etapy decyzji 
środowiskowej. A przecież po-
dział jest obowiązkiem przewi-
dzianym w ustawie. Drugą jest 
przeprowadzenie trasy S2 przez 
Zawady bez ekranów antyhała-
sowych, mimo iż w miejscowym  
planie zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów przy-
ległych do trasy jest określona 
norma hałasowa. Normy tej nie 
wolno naruszyć poprzez reali-
zację inwestycji na terenie planu 
lub w jego sąsiedztwie. A trasa S2  
przekracza tę normę. O taki zapis 
w planie zadbał Bogdan Żmijew-
ski wiele lat temu. 

Dlaczego zlikwidowano ekra-
ny? Trzeba wiedzieć,  że GDDiK 
rozstrzygnęła przetarg na projekt  

i budowę trasy S2 według decyzji 
środowiskowej zakładającej  ekra-
ny antyhałasowe na Zawadach 
i w Wilanowie. Potem  wykonaw-
ca - dążąc do obniżenia koszów 
budowy przy współpracy z GD-
DiK i za jego zgodą  - wystąpił 
o zmianę decyzji środowiskowej 
w sprawie likwidacji ekranów. 
Skorzystał ze zmiany przepisów 
rozporządzenia dotyczącego loka-
lizacji  ekranu. Wcześniejsze prze-
pisy nakazywały stawiać  ekrany 
tam gdzie plan zagospodarowania 
przewiduje zabudowę, którą trze-
ba chronić przed hałasem. Obec-
ne przepisy mówią, że ekranami 
należy chronić tylko  zabudowę 
już istniejącą, to jest oddaną do 
użytkowania, a nie planowaną 
lub tą w realizacji.  Teraz jak ktoś 
będzie chciał sobie wybudować 
domek, np. za 400 tys. zł zgodnie 
z obecnym planem zagospoda-
rowania w miejscu gdzie hałas 
z trasy S2 przekracza normy, to 
będzie musiał sobie, a przy oka-
zji i innym, wybudować ekrany 
antyhałasowe wzdłuż trasy S2 za 
kilka milionów złotych. 

Pani Joanna Żmijewska pod-
niosła też w skardze, że proceder 
uprawiany przez wykonawcę 
i GDDiK narusza prawa oby-
watelskie  i śmierdzi korupcją. 
W przypadku niekorzystnego 
rozstrzygnięcia przez WSA pań-
stwo Żmijewscy skierują stosow-
ny  wniosek do Rzecznika Praw 
Obywatelskich oraz do prokura-
tury. 

Bogdan Żmijewski,  
Andrzej Rogiński

Bezpartyjni warszawiacy

FOT. JAN KURZAWA
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SZPITAL PJ-MED

- chirurgia naczyniowa
- chirurgia ogólna

- otorynolaryngologia
- ortopedia

- wlewy dożylne 
- badania laboratoryjne

Promocja na zabiegi:

- żylaki kończyn dolnych z użyciem lasera

- zespół cieśni nadgarstka

- operacje przepuklin 

- laparoskopia pęcherzyka żółciowego

- halluxy 

- artroskopia kończyn dolnych

- ostrzyknięcie osoczem bogatopłytkowym

- operacje przegrody nosa

- operacje endoskopowe zatok 

- operacje zatok i przegrody nosa 
 

Adres:

Warszawa-Wilanów, ul. Waflowa 7a, 02-971 Warszawa
tel.: 533-335-340, 691-666-995
www.pjmed.pl 

MEDI-RATY

od 3.600,00 zł

od 3.200,00 zł

od 2.200,00 zł  
do 5.000,00 zł

od 4.800,00 zł

od 4.300,00 zł  
do 5.700,00 zł

od 4.400,00 zł

od 1.500,00 zł

od 5.000,00 zł

od 7.500,00 zł

od 9.000,00 zł

Służewski Dom Kultury, ul. Bacha 15
30 czerwca - 1 lipca - Dni Uchodźcy. Piknik rodzinny. SDK/wstęp 
wolny, 8 lipca, godz. 12.00 - Ptasie spacery - przyrodniczy spacer po 
okolicy. Park przy SDK/wstęp wolny, 8 lipca, godz. 15.00 – wernisaż 
wystawy fotografii Michała Dąbrowskiego „Dla Puszczy”, 12 lipca, 
godz. 19.00 - Koncert grupy Putumayo z Kolumbii - sala widowiskowa/
bilety: 30 zł, Koncerty i potańcówki na dechach – każda sobota / godz. 
19.00 - 7 lipca - Heniek Małolepszy z Zespołem - „Warszawska Muzyka 
i Tany Tany”, 14 lipca - Kapela Niwińskich – „Muzyka Kresów”, 21 
lipca - Aligancka Kapela – „Miejska muzyka ze sznytem w stylu retro”, 
28 lipca – Rodzina Dolewawinowiczów – „Tańcowanie na cygańską 
nutę”. Amfiteatr SDK/ wstęp wolny, 2, 9, 16, 23 lipca, godz. 18.00 - 
4elementy – Projekt Letniej Animacji Kulturowej to powrót do korzeni 
Hip-Hop Akademii. Salonik literacki/wstęp wolny, 1, 15, 29 lipca, godz. 
19.00 - Jam session nad Dolinką. Amfiteatr/wstęp wolny, 1, 8, 15, 22, 
29 lipca, godz. 10.00 - dla dorosłych; 12.00 - dla dzieci. Joga w parku. 
Park przy SDK/wstęp wolny.

Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21, Warszawa
Potańcówki w ogrodzie Centrum Łowicka - z muzyką na żywo. W każdą 
niedzielę od 24 czerwca do 29 lipca, zawsze od godz. 17.00 do 19.00. Do 
tańca gra zespół Ewa Skrzypek i Kameralna Band, gościnnie wystąpi 
Piotr Miks. Parkiet zadaszony. Wstęp wolny. 

Kino Wisła, Plac Wilsona 2, telefon 22 839 23 65
Lato w mieście. Wakacje, to czas atrakcji w kinie Wisła, przygo-
towanych specjalnie dla najmłodszych kinomaniaków.  W lipcu 
i sierpniu dwa razy w tygodniu przed wybranymi seansami przy-
gotowane będą specjalne atrakcje, m.in. spotkanie z policjantem – 
rozmowa na temat bezpieczeństwa na drodze i nie tylko, warsztaty 
z ceramiki, konkursy z nagrodami, happy seats, słodycze i wiele 
innych niespodzianek. Kino letnie. W lipcu i sierpniu zapraszamy 
do kina Wisła na Kino Letnie, podczas którego dwa razy w tygodniu 
na ekranie będzie można zobaczyć najlepsze filmy 2017/2018 roku 
wyróżnione i nagrodzone. Będzie to idealny czas na nadrobienie 
filmowych zaległości. Bilety w atrakcyjnych cenach. Szczegóły już 
w czerwcu na stronie internetowej. W samo południe. W każdy 
wtorek o godzinie 12:00 zapraszamy na cykl filmowy ‘’W samo 
południe’’ seans dla seniorów. Bilety w cenie 12zł. Po sensie kawa, 
herbata gratis. Seans w ciemno. W każdy czwartek ok g. 20:45 
cykl filmowy „Seans w ciemno”. Za każdym razem jest to film 
przedpremierowy niespodzianka.

INFORMATOR KULTUR ALNYWarszawiacy  
doczekali się
ANDRZEJ ROGIŃSKI
Skrzyżowanie ulic Marszałkow-
skiej i Świętokrzyskiej, pod któ-
rym zbiegają się dwie linie me-
tra, można określić jako pępek 
Warszawy. W promieniu kilkuset 
metrów znajduje się mnóstwo 
sklepów, instytucji kultury, ho-
teli, Pałac Kultury i Nauki. Pod 
względem liczby pasażerów stacja 
Świętokrzyska nieznacznie ustę-
puje sąsiedniej stacji Centrum. Po 
oddaniu do użytku właśnie budo-
wanych pozostałych części II linii 
metra, będzie to najruchliwsze 
skrzyżowanie w mieście. 

6 czerwca kultowy sklep spo-
żywczy „Sezam” został otwarty na 
nowo w swym dawnym miejscu 
– jako część kompleksu biurowo-
-handlowego Centrum Marszał-
kowska. 

Centrum Marszałkowska za-
prasza ponadto do dwóch po-
ziomów, o łącznej powierzchni 
3 400 m kw. gdzie klienci znajdą  
drogerię Natura, kwiaciarnię Aga 
Flowers, salon odzieżowy Elegan-
za, Inmedio, restaurację z rolkami 
sushi, salon kosmetyczno-fryzjer-
ski, punkt z akcesoriami AGD. Dla 
wygody nabywców pasaż handlo-
wy zlokalizowany na poziomie -1 
połączony jest bezpośrednio z ko-
rytarzem do metra. Na parterze 
na klientów będzie czekał flagowy 
salon Orange. 

6 czerwca nie tylko uroczyście 
otwarto sklep Sezam.  Zainaugu-
rowano część handlowo-usługową 
Centrum Marszałkowska oraz od-
słonięto tablicę upamiętniającą 
Witolda Rowickiego, zaprojekto-
waną przez Andrzeja Pągowskie-
go, jednego z najwybitniejszych 
polskich grafików. Witold Rowicki 
w 1950 r. zorganizował Orkiestrę 
Symfoniczną Filharmonii War-
szawskiej. Budynek Filharmonii 
ukończono w 1955 r. Z okazji in-
auguracji sezonu w nowej siedzi-
bie 21 lutego Filharmonia została 
nazwana Narodową. Z zespołem 
tym związany był z trzyletnią 
przerwą do 1977 r. Był jednym 
z najwybitniejszych polskich 
dyrygentów. W styczniu 2005 r. 
Rada Warszawy nadała nazwę 
pasaż Witolda Rowickiego cią-
gowi pieszemu znajdującemu się 
pomiędzy ulicami Świętokrzyska 

i Moniuszki na tyłach Sezamu. Hi-
storię tę przypomniał prowadzący 
uroczystość Rafał Szczepański 
- wiceprezes Zarządu BBI De-
velopment SA. Następnie razem 
z Anną Tylkowską - prezes Zarzą-
du „Społem” Warszawskiej Spół-
dzielni Spożywców Śródmieście, 
Michałem Skotnickim - prezesem 
Zarządu BBI Development SA, 
grafikiem Andrzejem Pągowskim, 
Wojciechem Nowakiem – dyrek-
torem Filharmonii Narodowej 
odsłonił tablicę. Chwilę później, 
na moją prośbę, Andrzej Pągowski 
i Wojciech Nowak stanęli przy tej 
tablicy, co uwieczniłem na zdjęciu 
obok.

Pasaż Witolda Rowickiego za-
wdzięcza swą rewitalizację inwe-
storom Centrum Marszałkowska, 
tj. BBI Development i WSS „Spo-
łem” Śródmieście.

- Potrzeba było wyjątkowo 
dużej odwagi, żeby zrealizować 
skomplikowane przedsięwzię-
cie w tak ważnym dla Warsza-
wy miejscu i tchnąć w nie nowe 
życie. Jestem dumna, że dzięki 
współpracy dwóch polskich firm 
– Społem WSS Śródmieście i BBI 
Development S.A. oddajemy do 
użytku naszą wizytówkę. W chwili 
otwarcia Sezamu w 1969 r. był to 
nasz najnowocześniejszy sklep. 

Obecnie również wkładamy wie-
le pracy, żeby spełnić wymagania 
współczesnych klientów. Nie mo-
gliśmy wymarzyć sobie większego 
prezentu na przyszłoroczny jubi-
leusz 150-lecia naszej Spółdzielni 
– powiedziała Anna Tylkowska, 
prezes Zarządu WSS „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 bezpośrednio do  
Sezamu.

- Jesteśmy niezwykle usatys-
fakcjonowani efektami naszej 
wieloletniej pracy przy Centrum 
Marszałkowska. Udało nam się 
wykorzystać wszystkie zalety lo-
kalizacji na skrzyżowaniu dwóch 
linii metra, a także otworzyć bu-
dynek na miasto i ludzi dzięki bo-
gatej ofercie handlowo-usługowej, 
w której najważniejszą rolę od-
grywa nowa odsłona kultowego 
Sezamu. Dzięki znakomitej lo-
kalizacji i dogodnemu dojazdowi 
wszelkimi środkami komunikacji 
Centrum Marszałkowska szybko 
stanie nowym ulubionym miej-
scem na szybkie i komfortowe za-
kupy – stwierdził prezes Michał 
Skotnicki.

Centrum Marszałkowska jest 
budynkiem handlowo-usługowo-
-biurowym zintegrowanym ze 
stacją metra, jedynym u zbiegu 
dwóch linii metra, jedynym ze 
schodami ruchomymi prowadzą-
cymi ze stacji w głąb budynku. 
Wdrożenie tego bezpreceden-
sowego rozwiązania wymagało 
podpisania trójstronnego poro-
zumienia pomiędzy inwestorem, 
miastem i Zarządem Transportu 
Miejskiego. Uzgodnienia projek-
tu trwały rok i były poprzedzo-
ne długotrwałymi rozmowami 
z kilkunastoma podmiotami 
– z przedstawicielami miasta, 
ZTM, ZDM, BGN, Metrem War-
szawskim, wykonawcą metra 
i z wieloma innymi. Ponadto jed-
no z wyjść ze stacji metra zostało 
przeniesione z chodnika w pod-
cień Centrum Marszałkowska, 
co pozwoliło ocalić przejście dla 
pieszych oraz przystanek tram-
wajowy. 

Generalnym wykonawcą bu-
dynku jest Korporacja Budow-
lana Doraco, która nie tylko 
realizuje swoje zadania zgodnie 
z harmonogramem budowy, ale 
także nie przekroczyła budże-
tu, co należy do rzadkości. Tak 
chwalił wykonawcę prezes Rafał 
Szczepański.

Projekt Nowego Sezamu wyko-
nała pracownia Juvenes należąca 
do firmy BBI Development SA. 
Deweloper na podstawie umowy 
ze „Społem” WSS Śródmieście 
zajął się budową 10-kondyg-
nacyjnego budynku Centrum 
Marszałkowska. Poza częścią 
handlowo-usługową znajdą się 
w nim pomieszczenia biurowe 
o łącznej powierzchni prawie 17 
000 m². Otwarcie tej części nastą-
pi jesienią 2018 r.

Wspólnikami spółki Zarzą-
dzanie Nowy Sezam są: BBI 
Development i „Społem” WSS 
Śródmieście, która zarządza ca-
łym Centrum Marszałkowska.

FOT. ANDRZEJ ROGIŃSKI
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ZAINWESTUJ W LOKALE USŁUGOWE Z NAJEMCAMI!
ZARABIAJ 8% W SKALI ROKU!
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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

ANTYKI
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

FINANSE
l Biuro kredytowe. Pożyczka 
na oświadczenie!  
TEL. 577668566

l KREDYTY trudne. Upadłość 
515 048 468

KUPIĘ
l AAA Kupię płyty winylowe 
609 155 327

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

l Kupię mieszkanie do 
remontu 45-60m2 na UR-
SYNOWIE lub GÓRNYM 
MOKOTOWIE do 390 000 zł. 
Telefon: 509 825 158

l Wynajmę lub sprzedam 
lokal użytkowy w Piasecznie 
107 m kw., 602 253 180

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

RÓŻNE
l Sprzedam firmę (Dom Opieki) 
dobrze prosperującą, budynek 
780 m2 pow. użytkowej, działka 
2500 m2, Serock, 501 092 950

USŁUGI
l AA Tani Serwis Komputerowy, 
Dojazd 0zł 504-617-837

l Cyklinowanie, 787 726 963

l CYKLINOWANIE 692 920 192

l DEZYNSEKCJA, skutecznie,  
22 642-96-16. 

l Docieplanie budynków, 
poddaszy, malowanie elewacji, 
kilkunastoletnie doświadczenie, 
501 62 45 62

l Docieplanie budynków, szybko, 
tanio, solidnie 502 053 214

l Elektroawarie 507 153 734

l Elektryk kuchnie 507 153 734

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

l Malowanie 722 920 650

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 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

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 Długa 44/50 przy wyjściu ze stacji 
   metra Ratusz – Arsenał, lok. 226, pn. – pt. 10.00 – 17.00; 
   tel. 668 510 146.
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.

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/

UWAGA!
Już od 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie zakaz 
spalania paliw wskazanych w mazowieckiej uchwale 
antysmogowej. 

Uchwałą nr 162/17 z dnia 24 października 2017 r. 
Sejmik Województwa Mazowieckiego wprowadził na 
obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia 
i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw. 

Przypominamy, że oprócz wymagań dotyczących użytkowanych i nowych źródeł 
ogrzewania na paliwa stałe, uchwała wprowadza zakaz stosowania następujących 
paliw:

1) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich 
wykorzystaniem,

2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem 
tego węgla,

3) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,

4) paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% 
(np. mokrego drewna).

Kupując paliwo na opał, mieszkańcy Mazowsza powinni domagać się od 
sprzedawców certyfikatów/ dokumentów potwierdzających (na piśmie) odpowiednie 
parametry zakupionego towaru. Zakup powinien zostać udokumentowany dowodem 
sprzedaży (paragonem lub fakturą). Dokumenty te będą stanowiły dowody  
w trakcie przeprowadzania kontroli jakości paliw stosowanych przez mieszkańców.

Należy pamiętać, że osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana 
mandatem 500 zł lub grzywną do 5000 zł, a udaremnienie lub utrudnianie 
przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem 
zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k.

Pamiętaj, czyste powietrze zależy od Twoich wyborów. Nie karm smogu, 
wybieraj opał dobrej jakości!
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-  Idealnym miejscem pod bu-
dowę pływalni są tereny Akademii 
Wychowania Fizycznego, w pobli-
żu ulicy Podleśnej –   wskazuje na 
szczegóły projektu Grzegorz Pie-
truczuk. – Bierzemy jednak rów-
nież pod uwagę inne lokalizacje. 
Uważam, że na terenie Bielan od 
lat uchodzących w całym regio-
nie za centrum pływania powinien 
powstać taki basen. Będzie to in-
westycja w przyszłość.

Wdrożenie projektu oznaczało-
by powstanie obiektu umożliwia-
jącego profesjonalny trening dla 
setek sportowców, reprezentują-
cych stołeczne kluby na arenie kra-
jowej i międzynarodowej. Mogliby 
także korzystać z niego mieszkań-
cy, którzy od dawna sygnalizują 
potrzebę zwiększenia dostępności 
pływalni dla użytkowników in-
dywidualnych.  Oceniając zaan-
gażowanie  lokalnych działaczy, 
samorządowców oraz środowisk 
sportowych widać determinację 
oznaczającą szansę na realizację 
tych  oczekiwań.

Władysław Adamski
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Głos warszawiaków

Wiech opisywał to,  
co śmieszyło i co smuciło warszawiaków
Z Maciejem Gąsiorkiem, aktorem i laureatem tegorocznej Nagrody Południa, pomysłodawcą  Turnieju o laur Wiecha rozmawia Rafał Dajbor

- Czym dla Pana było otrzyma-
nie Nagrody Południa?

- To jest niesamowita historia. 
Jechałem akurat samochodem, gdy 
zatelefonował redaktor Andrzej 
Rogiński i powiedział do mnie: 
„Panie Maćku, czy pan może teraz 
usiąść? A w każdym razie niech 
się pan zatrzyma”. W pierwszym 
momencie pomyślałem, że czeka 
mnie jakaś straszna wiadomość, 
ale już za chwilę dowiedziałem się, 
że otrzymałem Nagrodę Południa 
za zorganizowanie „Wiechowiska” 
i za kultywowanie warszawskiego 
humoru. Dopiero z czasem jednak 
dotarło do mnie, jak wielkiej wagi 
to jest Nagroda. Gdy zaś dowie-
działem się, w jakim gronie będę ją 
odbierał – autentycznie się wzru-
szyłem. A potem naszła mnie taka 
refleksja, że jak to dobrze, iż są lu-
dzie, którzy patrzą z boku i pewne 
rzeczy widzą. Żyjemy w czasach, 
w których wciąż się mijamy, a do-
bre rzeczy, które robimy, stają się 
łatwe do pominięcia, do nieza-
uważenia. Sam mam poczucie, że 
być może sam, w pędzie codzien-
nego życia, zbyt często omijam 
i pomijam dobrych ludzi. Ludzi, 
których warto wysłuchać, poznać 
ich świat. Brakuje nam pewnego 
zatrzymania, ref leksji. Telefon 
od redaktora Rogińskiego był 
momentem, w którym poczułem 
i zobaczyłem, że są ludzie gotowi 
zatrzymać się w biegu, by z kimś 
porozmawiać i dostrzec coś, co 
robi drugi człowiek. 

- Jest Pan związany z Moko-
towem i jako aktor, i jako miesz-
kaniec. Był Pan przecież akto-
rem Teatru Nowego, który przy 
Puławskiej prowadził Adam 
Hanuszkiewicz.

- W roku 1993 Adam Hanusz-
kiewicz przyjechał do Miejskiego 
Teatru Dramatycznego w Gdyni, 
by wyreżyserować „Lillę Wenedę” 
Juliusza Słowackiego. Byłem wów-
czas aktorem tego teatru. Patrząc 
na aktorów szukał pomysłów obsa-
dowych. Zachowałem się wówczas 
dość odważnie – po prostu pod-
szedłem po próbie do pana Adama 
i powiedziałem mu, że chciałbym 
zagrać Ślaza, że widzę siebie w tej 
roli i mam na tę rolę swoją kon-
cepcję. Hanuszkiewicza bardzo to 
ujęło, że ktoś nie czeka biernie, ale 
ma jakiś pomysł, czegoś sam chce. 
I otrzymałem tę rolę, dającą niesa-
mowite możliwości aktorskie, bycia 
i śmiesznym, i groźnym, i złośli-

wym, i dziecięco wręcz wzrusza-
jącym. Bo Ślaz z „Lilli Wenedy” to 
rola pełna kolorów i emocji. Pod 
wpływem spotkania z Adamem 
Hanuszkiewiczem zmieniłem 
nawet temat pracy magisterskiej 
i napisałem magisterium właśnie 
o Hanuszkiewiczu, o tym, jak pra-
cuje i jak się z nim pracuje będąc 
aktorem w jego przedstawieniu. 
Całkowicie niespodziewanie, rok 
później, odezwał się w gdyńskim 
teatrze telefon. Zostałem popro-
szony do aparatu z informacją, 
że dzwoni Adam Hanuszkiewicz.  
Usłyszałem: „Panie Macieju, robię 
w Warszawie Lillę Wenedę, widzę 
pana w tej samej roli, bo bardzo mi 
się pan podobał, proponuję panu 
rolę i etat, ma pan czas do ponie-
działku do godziny 10.00, żeby dać 
mi odpowiedź, dziękuję bardzo, 
do widzenia”. I trzask odkładanej 
słuchawki. Zamurowało mnie. 
To przyjechał aktorski tramwaj 
do świata wielkiej sztuki. Jak nie 
wsiądziesz – odjedzie. Nie mogłem 
takiej szansy nie wykorzystać i tak 
od 1995 roku byłem aktorem Tea-
tru Nowego w Warszawie przy ul. 
Puławskiej, a role były znaczące 
i kształtujące: m in. Ślaz w „Lilli 
Wenedzie”, Grabiec w „Ballady-
nie”, Czepiec w „Weselu”, Jacek 
Soplica w „Panu Tadeuszu”, Zły 
Duch w „Kordianie”. Od tego cza-
su jestem związany z Warszawą. 
Najpierw mieszkałem na Targo-
wej, gdzie bardzo silnie nasiąka-
łem warszawskością. Od 2000 roku 
mieszkam zaś na Mokotowie. I czu-
ję się już w pełni warszawiakiem.

- Na czym Pana zdaniem po-
lega wielkość Hanuszkiewicza? 
Jego szczególny wkład w historię 
teatru polskiego?

- Tradycyjnie trzeba byłoby 
zacząć od hasła „obalić czwartą 
ścianę”. Bo Hanuszkiewiczowi 

najbliższe było komunikowanie się 
wprost z publicznością. To cecha 
jego teatru. W czasach, w których 
Adam Hanuszkiewicz zaczynał 
pracę, dominowała estetyka nie-
dopuszczająca na scenę pewnych 
nowinek, współczesności. W sce-
nografii, ale także w reżyserii, 
muzyce, grze aktorskiej, rozwią-
zaniach technicznych w teatrze, 
kontakcie z widzem. Do teatru 
chodziło się jak do świątyni sztuki, 
w której się coś „nabożnie ogląda-
ło”. Hanuszkiewicz uważał teatr 
za świątynię w sensie poziomu 
wykonawczego, w sensie wartości 
i znaczenia wypowiadanego sło-
wa, bo na słowo, zwłaszcza słowo 
poetyckie był wyjątkowo, muzycz-
nie wręcz wrażliwy, ale myślę, że 
szybciej nazwałby teatr „świątynią 
rozrywki”, niż świątynią sztuki. 
Rozrywki, rozumianej jako przyj-
mowanie tego, co napisał drama-
turg, po przetworzeniu tego przez 
reżysera. Hanuszkiewicz uwielbiał 
dodawać do dramatów wiersze, 
fragmenty tekstów innych auto-
rów, rozbijać zbyt długo trwają-
ce monologi i sceny. U niego na 
scenie ani przez chwilę nie mogło 
być nudno. A wielki szacunek dla 
słowa nie oznaczał w jego teatrze 
namaszczonego i napuszonego 
wypowiadania go. I to jest ślad, 
który pozostał po Hanuszkiewiczu 
w całym, współczesnym teatrze. 
Ten Jego ślad jest także wyryty 
w mojej świadomości zawodowej. 
Czuję się Jego uczniem. Dlatego też 
stwarzam monodramy poetyckie 
i nagrywam audiobooki. Wartość 
słowa jest dla mnie pierwszym 
krokiem na scenie.   

- Proszę powiedzieć, skąd po-
mysł na Turniej Wypowiedzi Sa-
tyrycznej „Wiechowisko”?

- Od lat w parku Wiecha, na-
przeciwko Teatru Rampa, w któ-
rym pracuję, Urząd Dzielnicy 
Targówek organizuje imprezy dla 
lokalnej społeczności. Z racji tego, 
że jestem także zawodowym kon-
feransjerem, poproszono mnie 
o poprowadzenie jednej z takich 
imprez. Pomyślałem wtedy, że sko-
ro cała rzecz ma miejsce w parku 
Wiecha, to może warto by zro-
bić większą rzecz opartą na jego 
twórczości. Wtedy też zacząłem 
Wiecha dokładniej czytać. Tak 
powstał estradowy spektakl „Wia-
domo, Stolica!”. I to podczas pracy 
nad jego scenariuszem narodził mi 
się pomysł na Turniej Wypowiedzi 

Satyrycznej. Było to więc tak, że 
Dzielnica Targówek wymyśliła fe-
styn, zaś ja jestem autorem pomy-
słu, by zorganizować tam Turniej 
Wypowiedzi Satyrycznej o Laur 
Wiecha.

- Rozumiem, że Pana fascy-
nacja postacią Wiecha wzięła się 
z lektury jego twórczości?

- Oczywiście. Nikt nie udoku-
mentował w literaturze życia War-
szawy tak, jak uczynił to właśnie 
Stefan Wiechecki. Był niezrówna-
ny w opisywaniu tego, co warsza-
wiaków śmieszyło i smuciło. Choć 
znacznie więcej u niego śmiechu 
niż smutku. Jego humorystyczne 
felietony to literackie fotografie 
przedwojennej, wojennej i powo-
jennej Warszawy. Ta twórczość 
ukazywała honor warszawiaka, 
pozwalała przetrwać niezwykle 
trudny okres okupacji, dawała 
nadzieję, a po dziś dzień, czytana 
uważnie i ze zrozumieniem, po-
zwala łatwiej przejść przez trudy 
codzienności. Wiech pokazuje wi-
zerunek warszawiaka, którego nic 
nie jest w stanie złamać. W latach 
stalinizmu zarzucano Wiechowi, 
że stworzony przezeń bohater, 
czyli Walery Wątróbka, nie jest 
np. pracownikiem socjalistycznej 
fabryki i nie współtworzy ducha 
marksizmu. Wiech jednak był 
twardego zdania, że jest to postać 
tak niezależna, niepoddająca się 
żadnej unifikacji losów ludzkich, 
że nie ma mowy, by w taki sposób 
wpisać go w ówczesne czasy. Za 
każdym razem, gdy czytam Wie-
cha, odnajduję w nim coś nowego. 
Moim zdaniem Walery Wątrób-
ka to postać na miarę Szwejka. 
Człowiek niezależny, apolityczny, 
śmiejący się z wad rzeczywistości 
dookoła. Pełen pogody ducha, 
choć świadom tego, że świat do-
okoła daleki jest od doskonałości. 
Zupełnie tak samo, jak właśnie 
Szwejk.

- Na czym polega idea Turnieju 
Wypowiedzi Satyrycznej o Laur 
Wiecha?

- Program ułożony jest tak, że 
artyści prezentujący warszawski 
humor i folklor są gospodarzami 
tego konkursu, a artyści przyjeż-
dżający ze współczesnymi teks-
tami – są jego gośćmi i uczestni-
kami. Bo co ważne – w konkursie 
biorą udział artyści prezentujący 
humor jak najbardziej współczes-
ny. To jest Turniej o Laur Wie-
cha, ale nie oparty na tekstach 
Wiecha, a na własnej twórczości 
wykonawców. Najważniejszą 
myślą, ideą naszego turnieju jest 
bowiem przełożenie mądrości 
życiowej Wiecha na współczes-
ność. Razem śmiejemy się z tego, 
co wymaga wyśmiania i cieszymy 
się ze wspólnej zabawy. Mamy trzy 
kategorie wykonawców – szkol-
ną, dorosłych i seniorów. Miałem 
niedawno bardzo długą i miłą roz-
mowę ze stałym jurorem Turnieju, 
Krzysztofem Jaślarem. Myśleliśmy 
wspólnie, jak nasz Turniej jeszcze 
bardziej uatrakcyjnić. Jak zmienić 
regulamin, żeby konkurs był jesz-

cze ciekawszy. Do tego roku przy-
znawaliśmy Laur Wiecha wszyst-
kim, którzy zajmowali pierwsze 
miejsca w swoich kategoriach. Od 
następnego roku Laur będzie już 
tylko jeden, za najlepszą prezen-
tację festiwalową.

- Poziom współczesnych kaba-
retów bywa niekiedy przedmio-
tem kontrowersji. W wywiadzie 
udzielonym „Południu” Jacek 
Fedorowicz przekonywał, że jest 
wiele świetnych kabaretów, lecz 
telewizje z uporem pokazują 
tylko kilka, aż obrzydną one wi-
dzom. A jak Pan to ocenia?

- Myślę, że satyrą, kabaretem, 
komedią i ogólnie tym wszyst-
kim, co śmieszne, rządzą prawa 
show-biznesu. Ci, którzy zyskali 
rozgłos, zanim go zyskali, także 
gdzieś musieli zaczynać i uwa-
żam, że gdyby prezentowali sobą 
naprawdę słaby poziom wypo-
wiedzi satyrycznej, to by się do 
czołówki nie przebili. Rzeczywi-
ście, w ciągu ostatnich kilkunastu 
lat wytworzył się zupełnie nowy, 

wcześniej nieistniejący, rynek ka-
baretowy. Mamy mnóstwo festi-
wali satyrycznych, estradowych. 
Wrócę tu do naszego Turnieju. 
My nie aspirujemy do konkuro-
wania z festiwalami, aczkolwiek 
chcemy Turniej tak rozwinąć i na-
dać mu taką markę, żeby udział 
w Turnieju o Laur Wiecha miał 
charakter prestiżowy. Żeby cała 
branża satyryczno-kabaretowa 
wiedziała, że jeśli jakiś zespół 
czy wykonawca zdobył Laur Wie-
cha, to znaczy, że warto z nami 
współpracować i tu także tworzyć 
markę swojego nazwiska. Chce-
my promować artystów, którzy 
nie są jeszcze medialnie bardzo 
znani. Chcemy zwrócić uwagę, 
że z takich grup szukających dla 
siebie miejsca prezentacji wywo-
dzą się najlepsze polskie kabarety. 
Chcemy dać im możliwość bycia 
wysłuchanymi i obejrzanymi. Dać 
im możliwość, by swoją pracą i ta-
lentem tworzyli takie programy, 
które otworzą im drogę na naj-
większe sceny.

Pływalnia  
potrzebna od zaraz
W dzielnicy Bielany planowa-
na jest nowa duża inwestycja. 
Jak poinformował nas Grzegorz 
Pietruczuk, zastępca burmistrza 
Dzielnicy Bielany, chodzi o budo-
wę 50-metrowego basenu olimpij-
skiego.

Pływalnia o wymiarach olim-
pijskich śni się samorządowcom 
i mieszkańcom Bielan od dawna. 
Zarówno sportowcom jak i  oso-
bom pływającym rekreacyjnie 
brakuje takiego obiektu. Rozła-
dowałby on tłok na istniejących 
basenach.  Byłby też idealnym 
miejscem treningowym  o stan-
dardach wymaganych na między-
narodowych zawodach. Biorąc pod 
uwagę fakt, że młodzież z Bielan 
osiąga sukcesy nie tylko na impre-
zach krajowych, basen jest również 
niezbędny, aby zrobić kolejny krok 
i stworzyć szansę dalszego rozwoju 
młodym pływakom.

- W UKS G-8 Bielany pływa 
około 1000 dzieci – mówi Dariusz 
Czerwonka, prezes osiągającego 
największe sukcesy w Polsce Ucz-
niowskiego Klubu Sportowego. 
– Pływamy na 25-metrowych 
basenach przy ulicy Conrada 
i Lindego. Do treningu na naj-
wyższym poziomie potrzebny jest 
jednak basen 50 metrowy. Dlatego 
niektórzy z naszych sportowców 
wczesnym rankiem rozpoczynają 
dzień na odległej pływalni przy 
ulicy Inflanckiej.

W najbliższym  czasie rozpo-
cznie się  akcja  społeczna przybli-
żająca kulisy inwestycji. Pełnego 
wsparcia inicjatywie udziela też 
Stowarzyszenie Razem dla Bielan, 
któremu przewodniczy Grzegorz 
Pietruczuk, zastępca burmistrza.   


