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WYJĄTKOWE TAPETY

Zapraszamy do nowej 
siedziby redakcji na  

ul. Długą 44/50  
lok. 226  
piętro II

Rada Warszawy zataiła wiadomość przed Radą Dzielnicy Mokotów

Od kiedy rada dzielnicy  
może uchwalać prawo lokalne?
ANDRZEJ ROGIŃSKI

Na Mokotowie funkcjonują cztery 
jednostki pomocnicze dzielnicy 
zwane radami osiedli: Sadyba, 
Siekierki, Służewiec Południowy, 
Wierzbno. Mogłoby ich być więcej, 
ale upartyjniona Rada Dzielnicy 
Mokotów nie zadbała o to.

28 sierpnia 2018 r. Rada Dzielni-
cy Mokotów procedowała projekt 
uchwały w sprawie wystąpienia do 
rad osiedli o zaopiniowanie zmian 
w statutach tych osiedli. Jeśli licz-

ba zarejestrowanych kandydatów 
– zdaniem wnioskodawców - jest 
mniejsza od liczby mandatów  do 
obsadzenia to wybory nie zostaną 
przeprowadzone. Natomiast jeśli 
liczba zarejestrowanych kandyda-
tów jest równa liczbie mandatów 
do obsadzenia to nie przeprowa-
dza się głosowania i za wybranych 
do rady osiedla uznaje się zareje-
strowanych kandydatów. W przy-
padku stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu członka rady osiedla na 
jego miejsce wstępuje osoba, która 
w wyborach uzyskała kolejna naj-
większą liczbę ważnie oddanych 
głosów. 

Bagnicka Marta, przewod-
nicząca Rady Osiedla Służewiec 
Południowy: - To są poprawki 
kosmetyczne. Przy ważnych kwe-
stiach rady osiedla nie dostają 
opcji opiniowania, a teraz raptem 
nas pytacie. Półtora roku temu 

zgłaszaliśmy wniosek formalny 
o konkretne zmiany statutów 
osiedla. Wiem, że Rada Osiedla 
Wierzbno również zgłosiła taki 
wniosek. Nie daliście nam możli-
wości obniżenia kworum, abyśmy 
mogli obradować. Nie zareagowa-
liście na to. Nie wiem czy wnio-
ski utknęły w biurku burmistrza 
czy w komisjach. Zapraszam 10 
września na naszą sesje. Będzie 
miło wreszcie zobaczyć radnych 

z naszego okręgu. Mam nadzieję, 
że nowa Rada Dzielnicy po wybo-
rach podejdzie poważnie do spraw 
rad osiedli. A nie powołaliście nas 
byśmy udawali, że się świetnie ba-
wimy co miesiąc. 

Barbara Misztela, przewod-
nicząca Rady Osiedla Wierzbno: 
- Nie zaprosiliście nas na posiedze-
nie komisji przed dzisiejszą sesją. 
Odbyła się poza naszymi plecami.

dokończenie na stronie 6

Jesteśmy 
dobrze 
przygotowani 
do nowego 
roku 
szkolnego
W najbliższy 
poniedziałek 
rozpoczyna się rok 
szkolny. O tym jak 
przygotowane są 
placówki oświatowe 
na Woli do „pierwszego 
dzwonka” z Grażyną 
Orzechowską-Mikulską, 
zastępcą burmistrza 
dzielnicy nadzorującą 
Wydział Oświaty 
i Wychowania rozmawia 
Marcin Kalicki. 

Moim przełożonym  
są mieszkańcy Ursynowa 
Rozmowa z Antonim Pomianowskim, wiceburmistrzem  

Dzielnicy Ursynów, prezesem Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa

Panie Burmistrzu, koniec ka-
dencji to czas podsumowań. Jakie 
były te cztery lata dla Ursynowa?

To był bardzo dobry czas dla 
naszej dzielnicy. Przede wszyst-
kim udało się ruszyć z czymś, co 
wydawało się niewykonalne, czyli 
z budową Szpitala Południowego. 
Ten szpital był obiecywany miesz-
kańcom Ursynowa od kilku dekad, 

a dziś możemy już obserwować jak 
jego bryła nabiera ostatecznego 
kształtu. Uruchomienie tego szpi-
tala to wielkie zadanie na przyszły 
rok, trzeba dopilnować, aby obyło 
się bez niepotrzebnych opóźnień. 
I trzeba wywalczyć z NFZ kon-
trakt na oddział pediatrii w tym 
szpitalu!

Ostatnie cztery lata to także 

szereg innych inwestycji, w szcze-
gólności oświatowych. Wśród nich 
można wymienić chociażby roz-
budowę Szkoły Podstawowej (SP) 
nr 323 przy ul. Hirszfelda, SP 303 
przy Koncertowej, rozbudowę sto-
łówki w SP 340 przy ul. Lokajskie-
go czy też budowę świetlicy w SP 
343 przy Kopcińskiego. Trzeba też 
powiedzieć, że to właśnie w tej ka-

- Wielkimi krokami zbliża się 
rok szkolny. Czy dzielnica jest do-
brze przygotowana na „pierwszy 
dzwonek” w szkołach?

Grażyna Orzechowska-Mi-
kulska:  - Dzielnica Wola, posiada 
jeden z największych zasobów pla-
cówek oświatowych w Warszawie. 
Zarządzając taką strukturą trzeba 
zawsze myśleć o krok a nawet o rok 
do przodu. Czy jesteśmy dobrze 
przygotowani do nowego roku 
szkolnego? Oczywiście, że tak co 
nie znaczy, że nie zderzamy się 
z problemami. 

- Jakie były zatem największe 
wyzwania oświatowe, z którymi 
dzielnica musiała sobie poradzić?

- Do reformy, szykowaliśmy się 
od chwili, gdy było wiadomo kto 
będzie ministrem oświaty. Pierw-
sze działania poszły w kierunku 
przedszkoli, które doposażone 
zostały w sprzęt biurowy, pomoce 
dydaktyczne, 

dokończenie na stronie 6

Mostek dla pieszych w rejonie ul. Malczewskiego w trakcie przebudowy torowiska ul. Puławskiej.

Zostań Bezpartyjnym Samorządowcem 
Pewien radny stwierdził publicznie, 
że partie polityczne to emanacja oby-
wateli a przeciwstawianie obywateli 
partiom jest błędne. Uznał, że partie 
są kluczową częścia społeczeństwa.. 

Błędne jest jego rozumowanie. 
Przecież tylko 1 proc. obywateli 
należy do PO i PiS. W 28-osobowej 
Radzie Dzielnicy Mokotów nie ma 
ani jednego bezpartyjnego. Jaka to 
zatem na Mokotowie jest emanacja 
99 proc. mieszkańców? 

Partie polityczne raz zdobytej 

władzy  nie chcą oddać ani nawet 
podzielić się nią. Uważają się za 
kastę wybrańców. Nie dopuszczają 
bezpartyjnej większości do samo-
rządu. Pozwalają nam głosować 
na ich listy. Wyborcy głosują więc 
na partie a nie na ludzi. Stąd fe-
stiwal piękności, obietnic nie do 
spełnienia. Robią tym krzywdę 
obywatelom. A potem dziwią się 
niezadawalającej frekwencji wy-
borczej, małemu zainteresowaniu 
ludzi sprawami publicznymi.

Zapraszam współpracą z Bez-
partyjnymi Samorządowcami, 
którzy startują teraz w wyborach. 
południe@poludnie.com.pl

Andrzej Rogiński
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Zapraszamy do konkursu 

Młodzi Wspierają 
Ptaki
Trwają prace związane z budową 
pierwszego parku ekologicznego 
w Warszawie.

Na obszarze 5 ha, wzdłuż ul. 
Gierdziejewskiego w Ursusie 
powstaną przyjazne środowisku 
rozwiązania. Miejsce będzie łą-
czyło w sobie elementy rekrea-
cyjne i edukacyjne. Powstają tu 
ekologiczne ścieżki edukacyjne, 
wybiegi dla psów, polany pikni-
kowe, place zabaw oraz ścieżki ro-
werowe. Pragnąc rozpropagować  
tę inwestycję Młodzieżowa Rada 
Dzielnicy Ursus przygotowała dla 
dzieci i młodzieży konkurs “Mło-
dzi Wspierają Ptaki”.

W ramach konkursu należy 
przygotować projekt karmnika 
lub budki lęgowej dla ptaków. Na 

podstawie najlepszych projektów 
zostaną przygotowane odpowied-
nie konstrukcje, które zostaną 
umieszczone w nowo powstającym 
parku. Projekt może mieć dowolną 
formę. Od wyobraźni młodzieży 
zależy, jak będzie wyglądał dany 
projekt. Prace, wraz z załączoną 
zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych (wzór na https://www.
facebook.com/MlodziezowaRada-
DzielnicyUrsus/) prosimy wysyłać 
na adres mrdursus@gmail.com 
do soboty, 8 września.

Projekt złożyć można także oso-
biście w ostatnim dniu konkursu 
w dzielnicowym namiocie promu-
jącym EKOPark podczas imprezy 
plenerowej „Europa zmienia me-
tropolię warszawską”, która będzie 

miała miejsce na terenie Parku 
Skwer 1 Dywizji Pancernej WP, 
w sąsiedztwie Multimedialnego 
Parku Fontann. Prace konkursowe 
będą oceniane w dwóch grupach 
wiekowych – od 6 do 13 lat i od 14 
do 21 lat (po trzy nagrody i dwa 
wyróżnienia w każdej kategorii).

Wyniki konkursu zostaną ogło-
szone 14 września na stronie Urzę-
du Dzielnicy Ursus m.st. Warsza-
wy oraz profilu Młodzieżowej 
Rady Dzielnicy Ursus w mediach 
społecznościowych. Oficjalne 
rozdanie nagród odbędzie się na 
dzielnicowym Festiwalu Eduka-
cyjnym w sobotę, 22 września. 
Zwycięzcy otrzymają m.in. smar-
twatche. Powodzenia.

Trwa budowa EKOparku w Ursusie

Na obszarze 3,3 ha,  wzdłuż ul. 
Gierdziejewskiego, na odcinku od 
ul. Czerwona Droga do ul. Stani-
sława Leszczyńskiego powstaje 
pierwszy etap budowy parku. Ma 
być gotowy do końca b.r. 

Drugi  etap budowy, na odcinku 
od ul. Warszawskiej do ul. Czer-
wona Droga  zostanie realizowany 
w 2019 r. Koszt realizacji inwesty-
cji to blisko 10 mln zł. Ponad  70 
% tej kwoty pochodzi z dofinan-
sowania unijnego.

Prace rozpoczęły się w maju. 
Do tej pory wykonano prace 

związane z usunięciem suchych 
drzew oraz pielęgnacją drzew. 
Teren oczyszczono z zalegających 
w gruncie płyt monowskich, gru-
zu, karp drzew. Przeprowadzono 
prace rozbiórkowe, prace ziemne 
związane z instalacjami elektrycz-
nymi, sanitarnymi. Wykonano 
montaż obrzeży stalowych oraz 
podbudowę dla ciągów pieszych 
z nawierzchni mineralnych oraz 
podbudowę pod plac zabaw. Te-
ren jest już gotowy pod montaż 
drewnianych tarasów. Rozpoczę-
to ponadto prace związane z wy-

konaniem podświetlanych mur-
ków z betonu architektonicznego. 
Częściowo wykonano trawniki. 

W EKOparku zastosowane zo-
staną innowacyjne rozwiązania, 
w tym elementy pochodzące z re-
cyklingu. Do budowy nawierzchni 
ciągów komunikacyjnych zostaną 
wykorzystane materiały mineral-
ne przyjazne środowisku. Ele-
menty małej architektury będą 
wykonane z najprostszych ma-
teriałów takich jak drewno i stal 
ocynkowana, a do oświetlenia wy-
korzystane będą latarnie zasilane 

energią odnawialną z ogniw foto-
woltaicznych. Ponadto w parku 
zbudowany zostanie system niecek 
bioretencyjnych – odbierających, 
gromadzących i rozsączających 
wodę z całego parku. Dzięki temu 
cała powierzchnia parku będzie 
systematycznie nawadniana. 

Na terenie EKOparku powstaną 
także naturalistyczny plac zabaw 
dla dzieci, siłownia plenerowa, 
ścieżki edukacyjne, wybieg dla 
psów i toaleta publiczna. Całość 
parku będzie dostosowana do 
potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami.

Projekt „Utworzenie EKOpar-
ku przy ul. Gierdziejewskiego 
w Warszawie” jest dofinansowany 
ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020, Działanie 2.5 Poprawa 
jakości środowiska miejskiego.

WIZYTA ZARZĄDU DZIELNICY URSUS NA TERENIE BUDOWY EKOPARKU. 

Od lewej: Kazimierz Sternik, burmistrz Urszula Kierzkowska, Wiesław Krzemień. Pani inżynier pokazuje projekt.
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stępniono wszystkim chętnym 
dotąd ogrodzone i płatne parkingi 
przy Stryjeńskich od strony Ka-
zury. Dzięki presji stowarzyszenia 
ogólnodostępne dla mieszkań-
ców stały się także przez wiele 
lat ogrodzone parkingi leżące na 
terenie Spółdzielni Wyżyny przy 
górce Kazurce i przy budowie 
tunelu Południowej Obwodnicy 
Warszawy. Wiele parkingów na 
obrzeżach osiedli wymaga jeszcze 
uporządkowania i lepszego roz-
planowania, aby mogło się na nich 
zmieścić więcej samochodów.

W okolicy jest jeszcze wiele do 
zrobienia. Potrzebna jest droga 
rowerowa biegnąca skrajem par-
ku przy górce Kazurce i osiedla 
Kazury. Niezbędne jest bowiem 
połączenie dróg rowerowych 
z Kabat z infrastrukturą rowero-
wą biegnącą na północ dzielnicy. 
Najwyższy czas, aby powstały 
chodniki w miejscu wydeptanych 
ścieżek po zachodniej stronie uli-
cy Stryjeńskich pomiędzy Płasko-
wickiej a Belgradzką. Po moich 
interwencjach wraz z radnym 
IMU Piotrem Wajszczukiem – te 
inwestycje są planowane. To jak 
szybko powstaną, może zależeć 
od nas.

Hanna Wróbel 

Budzet partycypacyjny urzędniczeje
Naszym rozmówcą jest Michał Zenka, wiceprezes Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa, aktywista, 
założyciel kilku stowarzyszeń i fundacji, mieszkaniec Ursynowa Północnego.

Kierowcy i rowerzyści to także piesi

Jak się panu tu mieszka? Czego 
brakuje w pańskiej okolicy?

Ursynów jest dzielnicą przyjem-
ną, świetną do życia. Chociaż ob-
serwuję od lat, że zamiast zmieniać 
się na jeszcze lepsze, powoli obniża 
standardy. Ma to związek ogólnie 
ze wzrostem zagęszczenia ale też 
szybko rosnącym napływem lu-
dzi tymczasowo pomieszkujących, 
zwłaszcza obcokrajowców. 

To chyba dobrze? Znaczy, że 
Ursynów jest magnesem dla ludzi 
napływających z całego świata? 

Dobrze i niedobrze. Ja tam cenię 
sobie naszą znaczną jednorodność 
kulturową. Możemy mieć różne 
poglądy i światopoglądy, ale wszy-
scy spotykamy się z najbliższymi 
w Wigilię, przystajemy w dumie 
i zadumie 1 Sierpnia, imprezujemy 
na Dniach Ursynowa. Owszem, 
dzielnica nasza od początku była ta-
kim trochę kulturowym tyglem, bo 
liczy sobie dopiero 40 lat i nikt tu nie 
odziedziczył domu po dziadkach. 
Od początku osiedlali się ludzie 
skądinąd i dopiero ich dzieci znają 
się tu z podwórka. „Słoiki” łatwo się 
asymilowały, pracując w Mordorze, 
imprezując w Centrum i nad Wisłą, 
jeżdżąc rowerem do Powsina a dzie-
ciaki zabierając „na dinozaury”. Ale 
wcześniej ten napływ miał charak-
ter wewnątrzwarszawski, potem 
wewnątrzpolski. Teraz to już robi 
się bardzo egzotycznie.

Czyli najchętniej postawiłby 
pan tamę obcokrajowcom? Jakiś 
drut kolczasty wzdłuż Potoku 
Służewieckiego?

 [śmiech] Proszę nie kpić i nie 
robić ze mnie wielbiciela Ku-Klux-
-Klanu. Chciałbym po prostu za-
chowania charakteru tego miejsca, 
jako przyjaznego do życia. Tyle że 
przede wszystkim dla jego osiad-
łych mieszkańców. Niech to będzie 
ich prawdziwy dom a nie nocle-
gownia z połową mieszkań pod 
wynajem. Samo tylko przyjęcie 
odpowiedniej polityki własnoś-
ciowej i mieszkaniowej – zastępo-
wanie starych budynków nowymi, 
zamiast zagęszczania zabudowy, 
co odbywa się kosztem przestrzeni 
wspólnej – już by uprzywilejowało 
dotychczasowych mieszkańców, 
zamiast nabijać kieszeń dewelo-
perów. Wszyscy by się wzbogacili, 
bo rosłaby wartość mieszkań już 
istniejących. Póki co, pozostaje 
zamrożona, od kryzysu świato-
wego z 2006. Czyli od dwunastu 
lat realnie tracimy.

Jak widzę płynnie przeszedł 
pan od wartości abstrakcyjnych, 
kulturowych, do wymiernych, 
w twardym pieniądzu…

Oczywiście, bo wszystko ma 
jakąś wartość, choć względną 
i możliwą do wyrażenia w wielu 
„walutach”. Możemy zaczynać od 
szczegółów, bo i one budują kom-

fort życia. Trzy lata pracowałem 
społecznie w dzielnicowym zespo-
le ds. Budżetu Partycypacyjnego, 
mającym dać mieszkańcom moż-
liwość i środki polepszania swojej 
najbliższej okolicy. Tu postawimy 
ławkę, tam doświetlimy przejścia 
dla pieszych, tędy poprowadzimy 
wybieg dla psów. Ale niestety ta 
szczytna idea trochę ugrzęzła 
w biurokratycznej machinie. 
Z najbardziej widocznych efek-
tów pozostało nam kilka murali. 
Niektóre projekty nie są realizo-
wane, inne okazują się formą au-
topromocji radnych, całość trwa 
za długo i zniechęca aktywistów. 
Mam kilka pomysłów, jak pchnąć 
w ten mechanizm nowe życie, ale 
ramy organizacyjne i prawne na-
rzuca dzielnicy miasto. Wszystko 

w sumie sprowadza się do zbyt 
niskiej partycypacji. Ogólnie za 
mało mamy samorządności, ak-
tywności oddolnej. Ale trudno 
ludzi obwiniać, gdy ciągle trafiają 
na szklany sufit przepisów.

Coś jeszcze by pan zmienił, 
poprawił?

Kluczowe są sprawy własnoś-
ciowe i mieszkaniowe. Dotyczą 
nas wszystkich. Ze spółdzielniami 
trzeba uregulować sprawę gruntów, 
mieszkańcom dać realną i opłacal-
ną perspektywę zamiany udziału 
spółdzielczego, czy użytkowania 
wieczystego na własność. Tylko 
prawdziwi właściciele są dobry-
mi gospodarzami okolicy. A gdy 
rośnie ich zasobność, to rośnie też 
i troska o okolicę. Druga sprawa 
to komunikacja. Ursynów jest po-
dłużną „kiszką”, z trzema równo-
ległymi arteriami: Rosoła, KEN, 
Stryjeńskich, prowadzącymi cały 
praktycznie ruch w osi północ-
-południe. Rano wszyscy jadą do 
centrum a wieczorem wracają 
w stronę Kabat. W obecnej ka-
dencji samorządu zmieniono na 
wielu skrzyżowaniach organizację 
świateł, wprowadzając lewoskręty. 
Brakuje koordynacji w tzw. „zie-
loną falę”. Wydłużyło to przejazd 
z Kabat do Doliny Służewieckiej 
dwukrotnie. A większy korek auto-
matycznie oznacza większy smog, 
stratę czasu i nerwów kierowców. 

Czasem przychodzi taki moment, 
jakiś bodziec, kiedy w znanym 
otoczeniu człowiek dostrzega 
utrudnienia, które istnieją „od 
zawsze”, ale w zasadzie dość ła-
two można je wyeliminować. 
Dla mnie takim momentem był 
czas po urodzeniu dziecka, gdy 
w trakcie spacerów z dzieckiem 
w wózku zauważyłam utrudnie-
nia w znanej przeze mnie od lat 
okolicy. W międzyczasie na Fa-
cebook-owej ursynowskiej gru-
pie poznałam osoby ze stowarzy-
szenia Inicjatywa Mieszkańców 
Ursynowa (IMU) i wraz z nimi 
od trzech lat zmieniam Ursynów 
tak, aby żyło się tu przyjemniej 
i wygodniej.

W tym czasie udało się zreali-
zować wiele pomysłów, takich jak 
separatory (ograniczniki) uławia-
jące parkowanie samochodów tak, 
aby nie zwężać szerokości chod-
nika. Są to ograniczniki monto-
wane na prostopadłych miejscach 
postojowych, dzięki czemu ani 
przód ani tył samochodu nie wy-
staje na chodnik, piesi mają więcej 
miejsca aby przejść, a samochody 
nadal mieszczą się na wyznaczo-
nym miejscu. Pierwsze z separa-
torów zamontowano na Kabatach, 
później udało się przekonać Spół-
dzielnię Mieszkaniową Wyżyny 
do zainstalowania takich samych 
na Natolinie – na Małej Łąki. Jest 
jeszcze wiele miejsc, gdzie przy-
dadzą się takie separatory.

Wraz z IMU zorganizowałam 
akcję „Stop Barierom Architek-
tonicznym”, dzięki której obniża-
ne są krawężniki czy tworzone są 

pochylnie w miejscach wcześniej 
niedostępnych dla wózków (wej-
ście do parku Lasek Brzozowy). 
Obniżenia krawężników powstały 
na uliczkach w rejonie ulic Vil-
lardczyków, Boglarczyków i Balo, 
przy przychodni Na Uboczu oraz 
koło E. Leclerca przy Cynamo-
nowej. Potrzebującymi są nie 
tylko niepełnosprawni, ale także 
rodzice z dziećmi i osoby starsze, 
których przybywa na Ursynowie. 
Jednym z przykładów ułatwień 
jest nowe przejście dla pieszych 
na wyniesieniu przez uliczkę 
wjazdową na osiedle Kazury 
koło kościoła. Wcześniej był tu 
tylko wysoki krawężnik. Dzięki 
pasom na wyniesieniu kierowcy 
zauważają, że wjeżdżają na osied-
le mieszkaniowe, a piesi mają wy-
godne przejście bez krawężników. 
Wyremontowano także obniże-

nia na przejściach dla pieszych 
na skrzyżowaniu Belgradzkiej 
i Braci Wagów.

Dzięki mojemu projektowi 
do Budżetu Partycypacyjnego 
w ostatnim czasie powstało też 
nowe doświetlone przejście dla 
pieszych przez Stryjeńskich mię-
dzy Wąwozową a Przy Bażan-
tarni. Przydaje się ono osobom 
korzystających z bazarku przy 
Wąwozowej i parku Moczydeł-
ko oraz oczywiście okolicznym 
mieszkańcom.

Potrzeby pieszych zwykle 
giną wśród potrzeb kierowców 
czy rowerzystów, dlatego celo-
wo udogodnienia dla pieszych 
wymieniłam jako pierwsze, bo 
pieszym jest każdy z nas. Jednak 
wraz z IMU udało nam się prze-
konać władze dzielnicy także do 
udogodnień dla kierowców. Udo-

W poprzek tego idzie ruch tran-
zytowy wschód-zachód, który za 
dwa lata ma się zmieścić w tune-
lu POW. Ale póki co, wszystko 
to tkwi w permanentnym korku 
w Dolinie Służewieckiej i pod-
truwa mieszkańców osiedla przy 
Koncertowej, gdzie z jakiegoś po-
wodu od lat nie można wybudować 
eko-ekranów, czyli de facto ścia-
ny zieleni. A dlaczego nie można? 
Znów, jak mantra: nieuregulowane 
własności gruntów, zakusy dewe-
loperów…

Trzecia sprawa to parkowanie. 
Aut przybywa. Doraźne rozwią-
zania jak zamiana sposobu parko-
wania wzdłuż KEN z prostopad-
łego na ukośne (co udało nam się 
z radnym Piotrem Wajszczukiem 
wreszcie przeforsować) to kropla 
w morzu potrzeb. Niezbędny jest 
kompleksowy mechanizm zachęt 
finansowych dla posiadaczy aut, 
by nabywali podziemne czy wielo-
poziomowe stanowiska postojowe. 
A z drugiej strony, trzeba zniechę-
cić mieszkańców Konstancina czy 
Piaseczna, do zamieniania naszych 
uliczek w darmowy,  kilkunasto-
godzinny Park&Ride.

Kolejne kwestie: więcej prze-
strzeni wspólnej i lokali użytecz-
ności publicznej. Ursynów zwłasz-
cza północny, ten projektowany 
jeszcze przez prof. Budzyńskiego 
za PRL-u, jest tak przyjemny do 
życia ze względu na malowni-
czą, nieschematyczną zabudowę, 
wypełnioną zielenią. Auta mia-
ły pozostać poza enklawami dla 
pieszych. Nie niszczmy tego, nie 
wpuszczajmy tam deweloper-
ki z nowymi blokami. To nasza 
przestrzeń. Tak jak udało nam 
się ocalić Plac Wielkiej Przygody 
– i tu wielkie uznanie należy się 
okolicznym mieszkańcom, aktyw-
nym i dobrze zorganizowanym. 
Ale prawdziwym uwieńczeniem 
dzieła będzie zamiana tego ugo-
ru, obecnie dzikiego przedeptu, 
na naturalny minipark. I takich 
miniparków – w zasięgu spaceru 
z dzieckiem, czy pieskiem, powin-
no być na Ursynowie nawet kilka-
naście. Bo są potrzebne zarówno 
najmłodszym, jak i seniorom. 
Ogólnie, niech to będzie dzielni-
ca coraz bardziej przyjazna przede 
wszystkim stałym mieszkańcom!

Dziękuję za rozmowę.

23 października 2012 r. złożyłem 
pismo do SMB Imielin zawierające 
wniosek mieszkańców o stworzenie 
nowych miejsc parkingowych, które 
miały być zlokalizowane na obrze-
żach enklawy Miklaszewskiego. 
Wniosek ten przedstawiał propo-
zycje ich rozmieszczenia.

Wskazana data nie jest tu bez 
znaczenia, gdyż pokazuje ile czasu 
trwa załatwienie sprawy od chwili 
przedstawienia pomysłu do jego 
realizacji, a więc zakończenia prac 
budowlanych. Aby nie trzymać 
Państwa w niepewności zdradzę 
już tajemnicę, że ostatni etap prac 
budowlanych został zakończony 
w maju bieżącego roku.

W międzyczasie jednak dużo 
się wydarzyło, Spółdzielnia wybu-
dowała nowe miejsca parkingowe 
powiększając istniejące parkingi 
wzdłuż ulicy Indiry Gandhi na wy-
sokości bloków Marco Polo 1 i 4 (ok. 
20 nowych miejsc).

W grudniu 2015 roku, zgodnie 
z przedstawionym przez miesz-
kańców wnioskiem powstało 10 
nowych miejsc parkingowych na 
wysokości bloku Miklaszewskiego 
14A, a dopiero w maju br. powstało 
następne 9 nowych miejsc w wyni-
ku przedłużenia istniejącego parkin-
gu od bloku Amundsena 4 w stro-
nę Amundsena 1. Jak widać trochę 
długo to trwało, ale w rezultacie 
udało się osiągnąć cel. W efekcie 
dużo dobrego udało się nam nie 
tylko zaproponować SMB Imielin 
ale i wspólnie zrealizować.

Powyższe pokazuje, że warto 

Nowe miejsca 
parkingowe na Imielinie

podejmować mądre inicjatywy 
i współpracować, jeśli dobre dla 
mieszkańców rozwiązania mogą 
się w niedalekiej przyszłości zre-
alizować . Wszystkie nowe miej-
sca powstały na zewnątrz enklawy, 
tak aby wewnątrz osiedla zachować 
spokój, ale przede wszystkim za-
dbać o bezpieczeństwo wszystkich 
mieszkańców, w tym w szczególno-
ści osób starszych i dzieci. Ostatnie 
zdanie stanowiło główny postulat 
mieszkańców enklawy Mikla-
szewskiego, którzy w akcji „STOP 
ZWIĘKSZANIU RUCHU SAMO-
CHODOWEGO WEWNĄTRZ 
OSIEDLI” zaprotestowali prze-
ciwko dalszej ekspansji samocho-
dów w głąb osiedla, która została 
zaproponowana przez SMB Imielin 
podczas przebudowy wewnętrznych 
uliczek. 

Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, że jako mieszkańcy enklawy 
Miklaszewskiego we wspomnianym 
powyżej wniosku wnioskowali-
śmy również o utworzenie nowych 
miejsc parkingowych wzdłuż ul. 
Dereniowej. Proponowaliśmy, aby 
zlokalizować nowe miejsca między 
drzewami w tzw. jodełkę, pomysł 
ten jednak upadł ze względu na 
zbyt duże koszty jego wykonania. 
W międzyczasie pojawił się tańszy 
projekt z Budżetu Partycypacyjne-
go, który zakładał zwężenie ulicy 
do jednego pasa w każdą stronę, zlo-
kalizowanie miejsc parkingowych 
równolegle do jezdni oraz wytycze-
nie pasów rowerowych, 

dokończenie na stronie 5
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dencji został uruchomiony pierw-
szy dzielnicowy ośrodek kultury 
przy ul. Kajakowej oraz ruszyła 
budowa domu kultury na tyłach 
Urzędu Dzielnicy. To wszystko 
są twarde, realne inwestycje - nie 
puste obietnice czy przerzucanie 
się papierami. Każdy mieszkaniec 
Ursynowa może na własne rzeczy 
zobaczyć ile się w naszej dzielnicy 
dzieje.

A co z przedszkolami i żłob-
kami? Deficyt miejsc w tych pla-
cówkach to ogromna bolączka 
Ursynowa.

To prawda. Choć Ursynów ma 
już ponad czterdzieści lat, to wciąż 
jest dzielnicą młodą i dynamiczną, 
a jednocześnie wciąż zbiera żniwo 
nieodpowiedzialnego planowania 
w przeszłości. Niestety dziś jest 
z tym ogromny problem, bo nie 
tylko brakuje żłobków, ale także 
brakuje gruntów, na którym mo-
głyby stanąć. Jednak mimo tego 
udało się ruszyć z budową nowej 
placówki przy ul. Cynamonowej, 
a niebawem powinien zostać roz-
strzygnięty przetarg na budowę 
kolejnego żłobka na osiedlu Kazu-

Moim przełożonym są mieszkańcy Ursynowa 
Rozmowa z Antonim Pomianowskim, wiceburmistrzem Dzielnicy Ursynów, prezesem Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa

ry. To jednak za mało, więc zaczą-
łem poszukiwania jeszcze jednej, 
adekwatnej lokalizacji. Mam kilka 
pomysłów i jestem przekonany, że 
któryś z nich uda się zrealizować.

W przedszkolach sytuacja 
nie jest aż tak dramatyczna, jak 
w żłobkach, ale oczywiście jest też 
sporo do nadrobienia. Na szczęś-
cie jest już podpisana umowa na 
budowę nowego przedszkola przy 
ul. Tanecznej, która niebawem 
powinna ruszyć - obecnie trwają 
prace projektowe. Również Kabaty 
zostaną wkrótce odciążone, gdy 
powstanie kompleks oświatowy 
(podstawówka i przedszkole) przy 
ul. Zaruby - są już zapewnione 
środki na ten cel. Ten rejon może 
być niestety przykładem dla stu-
dentów architektury, jakie są skut-
ki nieodpowiedzialnego podejścia 
do planowania przestrzennego.

Biorąc to wszystko pod uwagę 
mogę śmiało zadeklarować, że 
w przyszłej kadencji stworzymy 
tysiąc nowych miejsc w żłobkach 
i przedszkolach!

Nie wszystko idzie jak z płatka. 
Choć udało się otworzyć pierwsze 

połączenie z Wilanowem czyli ul. 
Rosnowskiego, to wciąż nie jeż-
dżą nią autobusy, a modernizacja 
dojazdu do niej czyli ul. Relakso-
wej utknęła na dobre. Dlaczego? 

To jest niestety efekt niezwy-
kle haniebnego partyjniactwa ze 
strony Wojewody Mazowieckie-
go. Przypomnę, że inwestycja ta 
została wstrzymana  przez niego 
na mocy decyzji unieważniającej 
pozwolenie na budowę. Z jakiego 
powodu? Na przykład z takiego, 
że w pozwoleniu było sformuło-
wanie „budowa ulicy” a zdaniem 
Wojewody powinna być „budo-
wa drogi”. Oczywiście możemy 
się tylko domyślać, prawdziwego 
powodu tej decyzji, ale jeśli tylko 
zobaczymy przynależność partyjną 
wojewody i prezydenta miasta, to 
sprawa stanie się jasna. Tak właśnie 
funkcjonują partie polityczne w sa-
morządzie - kosztem mieszkańców 
uprawiają swoje wojny podjazdowe. 
Ja się nie zgadzam na taki sposób 
działania, reprezentuję lokalne, 
bezpartyjne stowarzyszenie i nie 
chcę aby mieszkańcy Ursynowa 
byli wciągani w te paskudną wojnę 

polsko-polską. Partiom politycz-
nym mówię: idźcie na Wiejską, 
dajcie spokój Ursynowowi!

Reprezentuje Pan lokalny ko-
mitet, Inicjatywę Mieszkańców 
Ursynowa (IMU). Jak Pan prze-
kona mieszkańców, żeby poparli 
takie właśnie komitety, a nie par-
tie polityczne?

Od lat, wraz z całą drużyną IMU 
przekonujemy mieszkańców swoją 
aktywnością. Żadne obietnice nie 
będą tak wiarygodne, jak realne 
i skuteczne działania. Nasi człon-
kowie to po prostu zaangażowani 
sąsiedzi z Ursynowa, którzy posta-
nowili wziąć losy swojej dzielnicy 
we własne ręce. Są wśród nas hono-
rowi krwiodawcy, osoby aktywne 

na forach spółdzielczych czy też po 
prostu lokalni aktywiści. Wszyst-
kich łączy troska o Ursynów i chęć 
stworzenia z niego jeszcze lepszego 
i bardziej przyjaznego miejsca do 
życia.

To, co odróżnia nas od partii po-
litycznych, to pełna niezależność. 
Moim jedynym przełożonym są 
mieszkańcy Ursynowa i to właśnie 
głos mieszkańców jest dla mnie naj-
ważniejszy. Choć nie odbieram nie-
którym partyjnym radnym realnego 
zaangażowania, to niestety zawsze 
na końcu mają swojego partyjnego 
bossa, którego muszą słuchać. Za-
zwyczaj ten boss siedzi w Sejmie i ma 
w głębokim poważaniu sprawy lo-
kalne. Dla niego liczy się wyłącznie 
wygrana ze znienawidzonym prze-
ciwnikiem z drugiej partii.

Pełni Pan funkcję przez nie-
spełna rok. Opozycja twierdziła, 
że w tak krótkim czasie przed 
wyborami niewiele się da zrobić. 
Mieli rację?

Cóż, to ocenią mieszkańcy już 
niebawem, choć przyznam że oso-
by, które twierdzą, że przez rok nic 
się nie da zrobić dają niezbyt dobre 

świadectwo swoich kompetencji. Ja 
angażowałem się w sprawy Ursyno-
wa od dawna, jeszcze przed objęciem 
funkcji zastępcy burmistrza. W tym 
czasie udało mi się chociażby rozpo-
cząć proces doświetlania przejść dla 
pieszych w naszej dzielnicy czy też 
doprowadzić do stworzenia sporto-
wej polanki przy ul. Raabego. 

Jeśli chodzi o sam czas pełnienia 
funkcji w Zarządzie Dzielnicy, to 
najbardziej dumny jestem z tego, 
że udało mi się wywalczyć środki 
na budowę hali szermierczej przy 
SP 340 przy ul. Lokajskiego. Od wie-
lu lat w tej szkole funkcjonuje klub 
oraz klasy szermiercze, których wy-
chowankowie osiągali później suk-
cesy na poziomie ogólnopolskim, 
a nawet międzynarodowym. Teraz 
będą mieli porządną przestrzeń do 
ćwiczeń, co mam nadzieję przyczyni 
się do kolejnych sukcesów. Mamy 
już koncepcję budowlaną, obecnie 
trwają prace nad projektem, a bu-
dowa jest zaplanowana na przyszły 
rok. Jako że odpowiadam za sport 
w naszej dzielnicy, ten temat jest mi 
szczególnie bliski.

 Dziękuję za rozmowę.

Miejsce Kabaty
Ponoć miejsce tym różni się od 
przestrzeni, że zamieszkuje je spo-
łeczność a nie zbiorowość. Miejsce 
to przestrzeń znacząca, mająca sens, 
przestrzeń oswojona, szczególna. 
Miejsce to także przestrzeń, której 
jakość tworzą kształtujące się w cza-
sie relacje między ludźmi i grupami 
ludzi. Miejsce to w końcu przestrzeń 
dla której chcemy tworzyć i żyć. To 
ten kawałek ziemi, za którym tęsk-
nimy, gdy jesteśmy daleko. To ta 
przestrzeń, do której chcemy wracać. 
Miejsce to nasza przestrzeń. 

Czy Kabaty to miejsce, czy tyl-
ko kawałek przestrzeni w którym 
mieszkamy i z którego korzystamy? 
Z cech jakie przypisuje się miejscu, 
Kabaty mają wiele i niewiele zara-
zem. 

Zasięg przestrzenny
Część Ursynowa umownie nazy-

wana Kabatami jest wytyczona od 

południa Lasem Kabackim, od za-
chodu osiedlem Wyżyny, od północy 
ulicą przy Bażantarni, od wschodu 
domkami wzdłuż ul. J. Rosoła, znów 
ciągnącymi się pod las. 

Historia 
Powstanie a raczej powstawanie 

Kabat to rok 1995, gdy na tle lasu 
pojawiły się pierwsze budynki. Tę 
część między ulicami Za Łąkami, 
Ekologiczną i Skwerem Złotówki na-
zywam Starówką Kabacką. Po świe-
żo wówczas posadzonych drzewkach 
widać, że minęło już parę lat. Prze-
strzeń wokół pierwszych domów 
była sukcesywnie zabudowywana, 
dziś pozostawiając nieliczne puste 
działki   

Demografia
Choć populacja bardzo się zróż-

nicowała wiekowo od czasu budo-
wy pierwszych domów,  to ludzie 
Kabat są średnio średnio-młodzi, 

co oznacza, że przez te 23 lata właś-
nie podwoili swój wiek. Przeważają 
mieszkańcy z wyższym wykształce-
niem. Intensywnie pracują, podró-
żują, wychowują dzieci i uprawiają 
sport, korzystając z dobrodziejstw 
dostępnej infrastruktury, zwłaszcza 
tej zielonej. Dzieci jest wciąż dużo, 
a te na ogół dobrze się uczą, o czym 
świadczą wyniki testów kompeten-
cyjnych i egzaminów po 6 klasie. 

Funkcje 
Fukcjonują publiczne przedszkola 

i rozrastająca się – w takt reformy - 
szkoła podstawowa. Będzie także bu-
dowana druga. Nie ma gimnazjum, 
nie ma liceum, choć ich dostępność 
jest dobra dzięki linii metra. Nie ma 
odrębnej dla Kabat publicznej przy-
chodni lekarskiej. Jest wiele prywat-
nych szkół językowych, sal zabaw dla 
dzieci, specjalistycznych zakładów 
świadczących usługi od stomatolo-

gicznych po fryzjerskie. Można tu 
kupić i naprawić rower. Zresztą ku-
pić tu można prawie wszystko. Zjeść 
także, za małe i większe pieniądze.  
Zatem Kabaty to nie tylko osiedla 
mieszkaniowe, ale faktycznie prze-
strzeń wielofunkcyjna. 

My, Kabacianie
Mają wspólne troski i problemy - 

strach przed Galerią Tesco, uciążliwy 
hałas od metra, ruch samochodowy 
ulicą Nowokabacką i wieczny brak 
zewnętrznych miejsc parkingowych. 
Mają wspólne zasoby - las, coraz lep-
szą infrastrukturę. I mają siebie.

Na takich osiedlach, jak Kabaty 
wszyscy mieszkańcy są skądś. Jedni 
przejazdem, drudzy tymczasowo 
wynajmują mieszkania, inni zako-
twiczyli się na dobre. Brak tu jednak 
wielopokoleniowej tradycji i konty-
nuacji wzmacniających tzw. kapitał 
więzi. Związki funkcjonalne między 
mieszkańcami oraz uznanie jakości 
przestrzeni w miejscu i wokół miej-
sca zamieszkania stanowią podstawę 
do budowania innych form kapitału 
społecznego – mostów i powiązań. 
Te ostatnie powstają dzięki dzia-
łającym na Ursynowie, w tym na 
Kabatach organizacjom samorządo-
wym i niezinstytucjonalizowanym 
formom działalności mieszkańców. 
Choć w dalszym ciągu intensywne 
zaangażowanie społeczne wiąże się 
z występowaniem zagrożenia (roz-
budowa Tesco, nowe arterie komu-
nikacyjne itp.), wydaje się, że tożsa-
mość ludzi Kabat, ich identyfikacja 
z miejscem wzrasta.  W przededniu 
kolejnych wyborów przedstawicieli 
do Rady Dzielnicy Kandydaci po-
winni zadać sobie pytanie: Dla Kogo 
ta praca? Czy dla społeczności, czy 
tylko dla zbiorowości?  A może po to, 
aby jedna przemieniła się w drugą?  

Bernard Rejniak
Myśli i koncepcje Li Fu Tuana, 

Doreen Massey, Bohdana Jałowie-
ckiego, Antoine’na de Saint-Exupéry

Neapol na Mokotowie
Stołeczny ratusz nie zauważył, że nie da się już przedłużać umowy 
z Lekaro na wywóz śmieci z Mokotowa.  Na ratunek wysłano nieprzy-
gotowane MPO. Nowa firma była słabo zorientowana w usytuowa-
niu punktów odbioru śmieci, prawdopodobnie brakowało jej załóg ze 
śmieciarkami. W efekcie Mokotów utonął w śmieciach niczym Neapol. 
Interweniował Burmistrz Mokotowa.

- Sytuacja zaczyna się poprawiać - powiedziała 29 sierpnia Małgorza-
ta Niemirska, kierowniczka administracji osiedla Sadyba MSM „Ener-
getyka” - MPO powinno odbierać odpady z pojemników zmieszanych 
trzy razy w tygodniu. To się nie zdarza. Nie sprzątają po sobie. Do 12 
sierpnia nie jeździli. Gdy monitorujemy to przyjeżdżają. Obiecali, że 
umyją pojemniki po Lekaro.

Niedługo ma wejść w życie nowa 
ustawa śmieciowa. Ten „śmierdzą-
cy problem” nie jest ulubionym te-
matem mieszkańców i rzadko gości 
na łamach gazet. Nie ma się czemu 
dziwić, kto by chciał rozmawiać 
o śmieciach? A jednak mimocho-
dem, choćby podczas wyciągania 
koszy na śmieci lub odbieraniu 
nowych worków, słyszę narzeka-
nia na system odbioru odpadów. 
W tej chwili toczą się dyskusje nad 
treścią nowych przepisów. Warto 
się nad nimi zastanowić, a nawet 
zgłosić swoje uwagi do Inicjaty-
wy Mieszkańców Ursynowa. Gdy 
ustawa wejdzie w życie będzie na 
to za późno.

Żywo zainteresowana tym te-
matem, wybrałam się na spotkanie 
w Urzędzie Dzielnicy z udziałem 
odpowiedniego przedstawiciela 
urzędu miasta. Na zebraniu obec-

nych było kilku mieszkańców, któ-
rzy zgłaszali swoje uwagi - wszyst-
kie zostały odnotowane. Ludzie 
starsi zwrócili uwagę, że terminy 
odbioru odpadów są dostępne tylko 
w Internecie, co dla nich jest dużym 
utrudnieniem. Powstał wniosek, 
aby raz na kwartał razem z worka-
mi można było otrzymać harmono-
gram w wersji papierowej. 

Osobiście zwracałam się z proś-
bą o przywrócenie choć raz w tygo-
dniu zbiórki plastików przez Sto-
warzyszenie  „Niepełnosprawni 
dla Środowiska EKON”. Wszyscy 
sąsiedzi, z którymi rozmawiałam, 
byli zadowoleni z ich pracy, dzięki 
której nie odczuwało się nagroma-
dzenia worków w domu. Zauważy-
łam, że przeciętny dom wytwarza 
ok. 3-4 worki z odpadami segrego-
wanymi suchymi w miesiącu. Przez 
ten czas zalegają one w pomiesz-

czeniach gospodarczych naszych 
domów. Często ich magazynowanie 
jest uciążliwe, zwłaszcza w przy-
padku niedużych posesji, których 
w naszym rejonie powstaje coraz 
więcej. Tymczasem Stowarzyszenie 
EKON przez wiele lat odbierało od-
pady segregowane z mieszkań i do-
mów na terenie Ursynowa bezpłat-
nie i z dużą częstotliwością, dając 
przy tym prace osobom niepełno-
sprawnym. Obecnie przywrócono 
ich aktywność na Wysokim Ursy-
nowie, choć w naszym obszarze są 
oni znaczniej bardziej potrzebni. 
Mieszkańcy bloków nie muszą 
przecież magazynować odpadów 
przez miesiąc w domu – zanoszą 
je do pojemników na odpady znaj-
dujących się na osiedlu.  

W ramach przygotowań do nowej 
ustawy dyskutuje się także o moż-
liwości odbioru z domu opon oraz 

zużytych urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych. Obecnie na te-
renie dzielnicy Ursynów można 
bezpłatnie oddać taki sprzęt w do-
wolnej ilości w każdą sobotę od 10.00 
do 14.00 na parkingu przy ul. Indiry 
Gandhi, przed kortem tenisowym 
sąsiadującym z LO im. L. Kossutha. 
Istnieje również możliwość bezpłat-
nego odbioru dużych elektrośmieci 
bezpośrednio z domu. Nie każdy 
mieszkaniec Zielonego Ursynowa 
zdecyduje się jednak jechać na Wy-
soki Ursynów, gdy do oddania ma 
np. radio. Takie rzeczy lądują często 
w odpadach zmieszanych. Gdyby 
jednak nawet drobne elektrośmieci 
były odbierane raz na jakiś czas wraz 
z innym rodzajem odpadów, liczba 
wyrzuconych w nieodpowiednie 
miejsce sprzętów znacznie by zma-
lała, co byłoby z pożytkiem nie tyl-
ko dla mieszkańców, ale również dla 

środowiska. Moim zdaniem dobrym 
pomysłem byłoby powiększenie re-
pertuaru o zużyte farby i lakiery oraz 
inne preparaty chemiczne. 

Zachęcam wszystkich miesz-
kańców Ursynowa do zastanowie-
nia się nad tym tematem. Odbiór 
odpadów zapewne niezbyt często 
gości w Państwa myślach, jednak 
poprzez zgłoszenie uwag do urzędu 
miasta możemy sprawić, że będzie 
on sprawniejszy i bardziej dopaso-
wany do naszych potrzeb. Swoje 
uwagi można zgłaszać do IMU 
pod adresem e-mail kontakt@imu.
waw.pl  Stowarzyszenie zgromadzi 
Państwa propozycje i przekaże je do 
odpowiednich władz.  

Elżbieta Piotrowska

Śmieci na Zielonym Ursynowie 



POŁUDNIE - Głos warszawiaków 5

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

Myślenie o mieście
Ursynów nie powstał ot tak, z ni-
czego. To nie było tak, że nagle na 
pola wjechały buldożery. Prace pro-
jektowe, przygotowanie inwestycji 
- wszystko zaczęło się kilkanaście 
lat wcześniej. Mało tego: pierwsze 
mapy „rozwoju Warszawy”, na 
których przewidywano budowę 
szybkiej kolei miejskiej (lub metra) 
pod obecną aleją KEN pochodzą 
z 1949 roku.

Nie pierwszy raz myślano wte-
dy o Warszawie w perspektywie 
dłuższej niż 4-5 lat. Już 130 lat temu 
Sokrates Starynkiewicz (carski gu-
bernator, nawet nie prezydent mia-
sta) doprowadził do wybudowania 
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 
nie „na styk”, lecz ze znacznym za-
pasem, wodociąg centralny i filtry 
funkcjonują do dziś.

A jak to wygląda obecnie?
Jedynie część Ursynowa jest 

objęta miejscowymi planami za-
gospodarowania przestrzennego 
(mpzp). Rozwój dzielnicy toczy 
się od decyzji do decyzji. 40 lat po 
zasiedleniu pierwszych bloków na 
Ursynowie nadal brakuje miejsc 
w szkołach, przedszkolach i żłob-
kach. Mało tego – im dalej w now-
szą część Ursynowa (na Kabaty), 
tym szkół publicznych i przedszkoli 
jest mniej (na północ od Płaskowi-
ckiej – 8, na południe – całe 4). Czy 
doprawdy tak trudno było kilka-
naście lat temu wykupić działki 
i przynajmniej przygotować teren 
pod budowę szkół? Niestety, grunt 
poszatkowany pomiędzy firmy 
deweloperskie ma służyć budowie 
jak największej powierzchni użyt-
kowej mieszkań, a nie rozwojowi 
miasta. Na ironię zakrawa wojna 
na decyzje pomiędzy Wojewodą 

i urzędem miasta o budowę szkoły 
na Zaruby – gdzie na terenie nawet 
przeznaczonym w mpzp na inwe-
stycje oświatowe wojewoda wydał 
zgodę na budowę apartamentów!

Jeszcze większy problem niż 
edukacja, to ruch samochodowy 
i parkowanie na Ursynowie. W pla-
nie zagospodarowania Warszawy 
z 1982 r. przewidywano 180 sa-
mochodów na 1000 mieszkańców. 
Trzy i pół dekady później jest tych 
samochodów 4 razy więcej, a miejsc 
postojowych tak wiele nie przyby-
ło. Mało tego – kolejne parkingi 
są zabudowywane. Mieszkańców 
przybywa, a parkingów nie. Dziś 
znalezienie miejsca postojowego 
wymaga czasem kilkunastu mi-
nut poszukiwań, a samochody stoją 
niemal wszędzie – na chodnikach, 
drogach pożarowych, w wejściach 
do budynków. Na Jarach próbu-
jemy z tym walczyć, zapraszając 
osoby dojeżdżające do metra, aby 
korzystały z parkingów na ulicach 
miejskich (przede wszystkim na 
parkingach P+R), dopuszczając 
postój wewnątrz osiedli jedynie 
dla samochodów mieszkańców. 
Niektórych to śmieszy - ale skoro 
mieszkańcy za teren płacą, to po-
winni móc z niego korzystać łatwiej 
niż goście. Co ciekawe, w koncep-
cjach zabudowy Ursynowa Północ-
nego sprzed ponad 45 lat znalazło 
się miejsce dla parkingów piętro-
wych. Kilka z nich powstało około 
20 lat temu, 3 kolejne znajdują się 
w mpzp oraz zostały uwzględnio-
ne w kierunkach działalności SMB 
„Jary”. 

W dyskusji o ruchu samocho-
dowym na Ursynowie jestem może 
nieobiektywny – więcej kilometrów 

jeżdżę rowerem niż samochodem, 
ale znów – od decyzji do decyzji, 
drogi rowerowe wciąż urywają 
się nagle, by zacząć kilkadziesiąt 
metrów dalej po drugiej stronie 
ulicy. To nie za bardzo współgra 
z akcją „Rowerowy Maj”, która ma 
zachęcać dzieciaki do dojeżdżania 
do szkół rowerami (swoją drogą, 
dlaczego tylko w maju?).

Wiele z tych problemów wynika 
z faktu, że o mieście włodarze my-
ślą w perspektywie kadencji. Ważne 
jest dla nich wyłącznie to, żeby za 
4-5 lat znów się udało wygrać wy-
bory. Miasto? Może czekać. Może 
też czekać na decyzje polityczne 
z centrali partii na tej czy innej 
ulicy – co robić w mieście. Co gor-
sza,  może czekać na to czy w partii 
wygra ta czy inna koteria.

Co zaś łączyło Starynkiewicza, 
Stefana Starzyńskiego (nie opisane-
go szerzej wyłącznie z powodu braku 
miejsc) i Marka Budzyńskiego? Nie 
byli partyjnymi działaczami – po 
prostu robili swoje. Myśleli o mieście.

Piotr Janowski

PS Trasa Siekierkowska – choć 
w nieco innym przebiegu (obec-
na  Fieldorfa – Idzikowskiego) to 
nie jest pomysłem sprzed 20. lat. 
Pierwszy raz w perspektywicznym 
planie zagospodarowania Warsza-
wy pojawiła się w grudniu 1916 r. 
Da się tak myśleć.
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choć to ostatnie wzbudziło kon-

trowersje wśród mieszkańców. 
Ostatecznie projekt Budżetu Par-
tycypacyjnego został zrealizowa-
ny, choć w mojej ocenie brakuje 
w nim kontynuacji pasów przy 
dojeździe do ulicy Indiry Gandhi 
czy Płaskowickiej, o czym już wie-
lokrotnie pisałem na fanpage Ini-
cjatywy Mieszkańców Ursynowa, 
Ursynów to LUBIĘ oraz na ursy-
nowskich forach internetowych. 
Muszę dodatkowo podkreślić, że 
osobiście nie jestem  zwolenni-
kiem wpuszczania ruchu rowero-
wego na jezdnie jeśli w pobliżu jest 
możliwość poprowadzenia ścieżki 
rowerowej, a w przypadku ulicy 
Dereniowej taka możliwość istnia-
ła. Mało komfortowym wydaje się 
też bezpośrednie wdychanie spalin 
przez rowerzystę z jadącego przed 
nim samochodu. Niemniej jednak 
trzeba przyznać że 120 nowych 
miejsc parkingowych w wyniku 
tej modernizacji powstało. Temat 
ten będzie z pewnością jeszcze nie 
raz omawiany przez nową Radę 
Dzielnicy, do której również ja za-
mierzam kandydować.

Kontynuując wątek Rady Dziel-
nicy oraz miejsc postojowych chcę 
Państwa z przyjemnością poin-
formować, że wspólnie z Piotrem 
Wajszczukiem, radnym Inicjatywy 
Mieszkańców Ursynowa nie tylko 

wnioskowaliśmy, ale i doprowadzi-
liśmy do stworzenia miejsc K + R 
(Kiss & Ride) przed Szkołą Podsta-
wową nr 310 im. Michała Byliny. 
Jest to pilotaż. Jeśli się sprawdzi, to 
takie miejsca powstaną pod wszyst-
kimi ursynowskimi szkołami pod-
stawowymi, przy których będzie 
możliwe ich wybudowanie.

Także, dzięki złożonej wspólne 
z radnym z IMU interpelacji, ale 
przede wszystkim dzięki wytrwa-
łości i konsekwencji w działaniu 
Rady Rodziców SP 310, do wspól-
nego sukcesu wszystkich mieszkań-
ców Imielina możemy dopisać fakt, 
iż udało się po wielu latach starań 
doprowadzić do zamontowania syg-
nalizacji świetlnej na przejściu dla 
pieszych na wysokości szkoły.

Wracając jeszcze do tematu 

parkingów warto podkreślić, że 
w wielu miejscach na Ursynowie 
już od lat funkcjonują parkingi 
piętrowe - czy pojawią się również 
w najbliższym czasie na Imielinie? 
Na pewno warto rozważyć takie 
rozwiązanie zarówno na Imieli-
nie jak i na Wyżynach (np. na ze-
wnątrz enklawy Kazury), gdzie 
budowa Południowej Obwodnicy 
Warszawy zabrała mieszkańcom 
naprawdę znaczną ilość miejsc 
parkingowych. Wszystko jednak 
zależy od nas samych, czy będzie-
my chodzić na walne zebrania, czy 
pójdziemy na wybory samorządo-
we i wybierzemy kandydata doj-
rzałego, aktywnego, dobrze nas 
reprezentującego a przede wszyst-
kim umiejącego współpracować 
z innymi w imię szeroko pojętego 

dobra swoich sąsia-
dów, mieszkańców 
Ursynowa.

Drodzy miesz-
kańcy, to tylko 
ma ł y  w yci nek 
mojej  lokalnej 
aktywności, ale 
korzystając z moż-
liwości napisania 
kilku słów w gaze-
cie zachęcam Was 
se rde cz n ie  do 
śledzenia st ro -
ny na facebooku 
Ursynów to LU-
BIĘ, przyłącze-

nia się do akcji społecznych, 
które wspólnie z częścią z Was 
już organizujemy i promujemy.  
Zwracam się do Was również 
z życzliwą prośbą o wsparcie 
moich działań jako aktywnego 
społecznika w postaci oddania 
na mnie głosu w nadchodzących 
wyborach do Rady Dzielnicy 
Ursynów m.st. Warszawy. Będę 
startował z listy mieszkańców 
Ursynowa, którzy udowodnili że 
potrafią wspólne współpracować 
na rzecz swojej małej ojczyzny. 

Maciej Mackiewicz -  
kandydat na radnego (X) 

członek Zarządu Inicjatywy 
Mieszkańców Ursynowa

Nowe miejsca parkingowe na Imielinie
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Półtora roku temu złożyliśmy 

wniosek o zmianę statutu. Zapropo-
nowaliśmy m.in. by liczyć kworum 
od aktualnej liczebności radnych 
rady osiedla. Minęło półtora roku. 
Odpowiedzi na wniosek nie ma. 

Jak wyglądały wybory na terenie 
osiedla Wierzbno? Nie było ani jed-
nego ogłoszenia na terenie osiedla, 
dzielnica nie przeznaczyła środków 
na poinformowanie mieszkańców 
o wyborach do rady osiedla. Nie było 
akcji promocyjnej jak na przykład 
w Śródmieściu. Dzielnicy Mokotów 
zależy raczej na wygaszaniu rad 
osiedli. A powołane rady zniechę-
cacie do działania. Nasze wnioski nie 
są traktowane poważnie. Państwo 
nie chcecie z nami współpracować. 
To dalszy ciąg festiwalu co zrobić by 
się pozbyć rad osiedli z Mokotowa. 

Andrzej Rogiński, obywatel 
bezpartyjny: - Uchwalenie zmiany 
statutu rady osiedla jako jednos-
tki pomocniczej niższego rzędu 
– aczkolwiek jest zgodne ze statu-
tem dzielnicy – ale nie jest zgodne 
z zasadą W jednej gminie – jedno 
prawo lokalne. Gdy każda dzielnica 
przyjmuje swoje regulacje to trzeba 
przyjąć, że będą one różne w różnych 
dzielnicach. I są różne jako spadek 
po gminie centrum i gminach wia-
nuszka. Statut dzielnicy zawiera 
zapisy niezgodne z prawem. Dla-
tego Bogdan Żmijewski i Andrzej 
Rogiński wezwali Radę  Warsza-
wy do usunięcia naruszeń prawa 
w statucie miasta, statutach dziel-
nic i w uchwale kompetencyjnej. Po-

Rada Warszawy zataiła wiadomość przed Radą Dzielnicy Mokotów

Od kiedy rada dzielnicy  
może uchwalać prawo lokalne?
ANDRZEJ ROGIŃSKI

nadto zgłosiliśmy w tych sprawach 
petycje. Termin rozpatrzenia tych 
spraw przypada na wrzesień 2018. 
Rada Dzielnicy powinna o tym wie-
dzieć, a zatem po co proceduje dzisiaj 
zmiany statutów osiedli?

Mimo, iż ustawa warszawska 
w art. 11 ust. 2 pkt 6 powierza dziel-
nicom jedynie sprawy nadzoru nad 
jednostkami niższego rzędu utwo-
rzonymi na jej obszarze, to statut 
powierzył dzielnicom w par. 48 
kompetencje tworzenia oraz usta-
lania organizacji i zakresu działa-
nia jednostki pomocniczej, mimo 
iż z ustawy o samorządzie gmin-
nym (art.5 ust. 2) wynika, że jest to 
wyłączna kompetencja rady gminy, 
która jest nieprzekazywalna. Statuty 
dzielnic to prawo lokalne. Dzielnice 
nie posiadają osobowości prawnej do 
uchwalania prawa lokalnego.

Proponowane zmiany statutów 
osiedli to w istocie uspokajający 
zapis: Zgłosiło się zbyt mało kan-
dydatów, aby można było powołać 
radę osiedla. Skoro mieszkańcy nie 
interesują się to  nie będzie powołana 
rada osiedla. Ale radom osiedli nie 
przekazano rzeczywistych kompe-
tencji więc obywatele nie kandydu-
ją. Takie rozumowanie to przejaw 
partiokracji. PO i PiS widzą w ra-
dach osiedli konkurencję dla swoich 
korporacji politycznych. Po co oby-
watele mają się wtrącać w boski plan 
partii? Czy zatem POPiS-owa Rada 
Dzielnicy reprezentuje interes oby-
wateli? Jak przejawia się jej demokra-
tyczny charakter? Co ona zrobiła by 
zwiększyć kompetencje rad osied-

li? Czy przesyła do zaopiniowania 
rad osiedli sprawy, którymi one się 
zajmują? Dlaczego Rada Dzielnicy 
nie wystąpiła z inicjatywą do Rady 
Warszawy o uchwalenie jednolitej 
dla miasta regulacji dotyczących rad 
osiedli?

- Rozumiem, że są to pytania re-
toryczne – odezwał się Miłosz Gó-
recki (PO), przewodniczący Rady 
Dzielnicy.

Andrzej Rogiński: - Z wyjątkiem 
ostatniego. Chciałbym usłyszeć zda-
nie Rady.

- Ale nie wiem jak to zrobić.
Radny Witold Wasilewski (PiS): 

- Partie polityczne to emanacja oby-
wateli. Przeciwstawianie obywateli 
partiom politycznym jest błędne. 
To kluczowa część społeczeństwa 
obywatelskiego. Teraz, gdy zbliżają 
się wybory samorządowe są różne 
inicjatywy typu Bezpartyjni, które 
chcą dyskontować głos.

Przewodniczący Rady powie-
dział, że Rada Warszawy nie poin-
formowała o złożonej petycji. Oka-
zało się też, że statuty rad w dzielnicy 
różnią się od siebie. Za przyjęciem 
uchwały, o której na wstępie, opo-
wiedziało się 13 radnych PO i jeden 
SLD; wstrzymało się 6 radnych PiS 
i jeden radny SLD.

Już poza sesją trzeba zauważyć, 
że 1 proc. obywateli należy do PO 
i PiS. W Radzie Dzielnicy Mokotów 
nie ma ani jednego bezpartyjnego. 
Jaka to zatem na Mokotowie jest 
emanacja 99 proc. mieszkańców? 
Czy w Konstytucji jest zapisane, że 
każdemu obywatelowi przysługuje 
bierne prawo wyborcze, prawo do 
bycia wybranym?

dokończenie ze strony 1
wyremontowaliśmy wspólnie 

z paniami dyrektorkami ogrody. 
Podjęliśmy wspólne działania do-
tyczące zdrowego żywienia, czyli 
dietetyk dla przedszkoli i piece 
parowe eliminujące smażenie po-
traw. Zainwestowaliśmy pieniądze 
w oczyszczacze powietrza oraz pro-

gram wspierający naukę języka an-
gielskiego w przedszkolach, co było 
odpowiedzią na potrzeby placówek, 
ale też tworzenie dobrej, porówny-
walnej jakości we wszystkich na-
szych placówkach. Dzielnica Wola 
zapewnia też miejsca w przedszko-
lach dla wszystkich dzieci, które 
brały udział w rekrutacji. 

Nadal posiadamy pojedyncze 
wolne miejsca i możemy przyjąć 
naszych najmłodszych mieszkań-
ców. Tu oczywiście odezwą się ci 
z Czytelników, którzy mieszkają 
w nowych osiedlach, gdzie brak 
jest placówek państwowych. Pra-
wo w tym zakresie nie określa, 
że przedszkole ma być położone 
blisko miejsca zamieszkania, bo 
jako placówka w pierwszym rzę-
dzie opiekuńczo-wychowawcza 
nie posiada rejonizacji. Trzeba 
jasno powiedzieć, że przedszkola 
niepubliczne dostają co miesiąc 
z kasy miasta około 1000 zł dotacji 
na każde dziecko, tak więc miasto 

Jesteśmy dobrze przygotowani do 
nowego roku szkolnego
W najbliższy poniedziałek rozpoczyna się rok szkolny. O tym jak przygotowane są placówki 
oświatowe na Woli do „pierwszego dzwonka” z Grażyną Orzechowską-Mikulską, zastępcą 
burmistrza dzielnicy nadzorującą Wydział Oświaty i Wychowania rozmawia Marcin Kalicki. 

współfinansuje te placówki. Pro-
wadzimy także konkursy otwarte 
dla przedszkoli prywatnych, mają-
ce na celu wykup przez dzielnicę 
miejsc dla dzieci w wieku 3-6 lat. 
Planowane i rozpoczęte inwe-
stycje w tym segmencie oświaty, 
zawsze będą stanowiły pole do 
dyskusji, ponieważ muszą być 
zlokalizowane na gruntach miej-
skich, których brak jest na nowych 
osiedlach. Nowe prawo „dewelo-
perskie” wcale nie ułatwi budowy 
infrastruktury publicznej w ob-
rębie nowych inwestycji, a wręcz 
przeciwnie zwalnia inwestora z ja-
kichkolwiek obowiązków w tym 
zakresie. Przed organizmem jaki 
stanowi oświata, wyzwania będą 
zawsze. Jest to ta dziedzina życia 
społecznego, którą reformuje się 
najczęściej i zawsze prawie „bez-
kosztowo” w powszechnym rozu-
mieniu. 

- Edukacja to nie tylko przed-
szkola…

- Dzielnica Wola dysponując 
dużą ilością szkół podstawowych 
i średnich ma tych wyzwań tyle 
ile placówek. Pierwszym poważ-
nym problemem są budynki, któ-
re są na terenach objętych opieką 
konserwatora zabytków. Każdy, 
kto zmierzył się z remontem wy-
konywanym w takich obiektach 
wie o czym mówię, gdzie z jednej 
strony w grę wchodzą przepisy 
oświatowe a z drugiej wymagania 
konserwatorskie. Z uwagi na wiek 
budynków, remonty i inwestycje 
we wszystkich placówkach szkol-
nych są nie tylko kosztowne, ale 
też czasochłonne. W naszej dziel-
nicy prowadzimy je w dwojaki 
sposób. Wykonywane są bezpo-
średnio przez dyrektorów, jak 
również Urząd Dzielnicy Wola, co 
pozwala zwiększyć zakres i ilość 
tych działań. 

Cały wywiad na 
www.poludnie.com.pl

Metro na Woli  
wcześniej niż zakładano?
MARCIN KALICKI

Coraz bliżej zakończenia prac na 
budowie II linii metra w kierun-
ku zachodnim. Zgodnie z umową 
podziemna kolejka powinna być 
gotowa w grudniu 2019 roku. Ist-
nieje jednak duża szansa, że prace 
zakończą się wcześniej. W ubie-
głym tygodniu drążenie pierw-
szego tunelu skończyła tarcza 
Krystyna, natomiast drugiej tar-
czy - Marii pozostało niecałe 150 
metrów. Do stacji Rondo Daszyń-
skiego ma dotrzeć na przełomie 
sierpnia i września. To przyspie-
szenie o kilka miesięcy, bowiem 
zgodnie z harmonogramem tarcze 
TBM miały zakończyć drążyć tu-
nele odpowiednio w listopadzie 
i grudniu.

- Pamiętam, że było bardzo 
dużo obaw przed rozpoczęciem 
budowy. Przyznaję się, ja też je 
miałem, ale wydaje się, że nic 
strasznego już się nie stanie. 
Obydwie tarcze minęły nasz blok 
i nie zauważyłem żadnych niepo-
kojących sytuacji. Rozmawiałem 
z sąsiadami. Oni również nic nie 
odnotowali. Oczywiście uciąż-
liwości są, ale każdy najbardziej 
obawiał się osuwania budynków 
czy popękanych ścian. Na szczęś-
cie tego nie było i nie ma - mówi 
Pan Bartłomiej, mieszkaniec ul. 
Płockiej. 

Na inne aspekty budowy wol-
skiego odcinka metra zwraca 
Janina Warakomska. - Czekam 
z niecierpliwością na zakończe-
nie prac z dwóch powodów. Po 
pierwsze będę tak jak pewnie 
duża część mieszkańców korzy-
stać z metra w szczególności, aby 

dojechać na drugą stronę Wisły 
czy do centrum. Teraz mamy na 
Górczewskiej tak na dobrą spra-
wę tylko jedną linię autobusową 
- 520, bo E-2 jeździ sporadycznie 
i tylko w godzinach szczytu. Li-
czę na to, że ZTM nie zlikwidu-
je pozostałych linii kursujących 
Górczewską przed rozpoczęciem 
budowy metra. Przede wszystkim 
chodzi mi o linię 109, którą dojeż-
dżałam do lekarza. Nie ja jedna. 
Drugą równie ważną kwestią jest 
bezpieczeństwo. Z niecierpliwoś-
cią czekam na to, kiedy znikną te 
wszystkie zielone metalowe za-
bezpieczenia budowy. Nie dość, 
że zabrano nam miejscami nawet 
trzy czwarte chodnika to na do-
datek w takich zakamarkach, jak 
zrobione np. przy ul. Sokołowskiej 
popołudniami i wieczorami strach 

jest przechodzić. Tam co chwilę 
ktoś pije, awanturuje się, czasem 
zaczepia przypadkowe osoby. 
Straż miejska czy policja przyjeż-
dża, ale ci ludzie później wracają 
z powrotem. Dla mnie zatem ot-
warcie metra jest równie ważne, 
jak otwarcie Górczewskiej. 

Budowany odcinek metra po 
zachodniej stronie to blisko 3,4 km 
podziemnej trasy. Po zakończe-
niu prac mieszkańcy będą mogli 
korzystać z trzech nowych stacji: 
Płocka, Młynów i Księcia Janusza. 
Jeżeli wykonawca utrzyma tem-
po prac to mogą one zakończyć 
się w przeciągu dwunastu mie-
sięcy. Cała II linia metra włącznie 
ze Stacją Techniczno-Postojową 
Mory ma być natomiast gotowa 
do 2023 r.    

Megasam przyjazny
- Oddaliśmy do użytku klientów 
„Mokpolu” 19 miejsc parkingo-
wych. Dziękuję Spółdzielni „Jary” 
za stworzenie tej możliwości - po-
wiedział Robert Mazurkiewicz, 
dyrektor sprzedaży „Mokpol” - 
Wystarczyło zrobić wjazd z ulicy 
i pomalować pasy oddzielające 
stanowiska. Klienci korzystają, 

nie musza dźwigać zakupów tyl-
ko z wózka pakują do bagażnika.

- Odświeżyliśmy dawny neon 
„Ursynów” na sklepie. Pojawi się 
na nim oświetlenie ledowe. Gdy 
dzień sie nieco skróci to jesienią 
na nowo zabłyśnie neon - zdradził 
rozmówca.

aro

www.imu.waw.pl
fb.com/InicjatywaUrsynow
kontakt@imu.waw.pl
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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

l Cyklinowanie parkie-
tu, bezpyłowe. Układanie. 
Profesjonalnie z gwarancją. 
Tel. 601 347 318

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

l Docieplanie budynków, szyb-
ko, tanio, solidnie, 502 053 214

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

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, ogro-
dzenia, 513 137 581

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

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

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

FINANSE
l KREDYTY trudne. Upadłość 
515 048 468

KUPIĘ
l AAA Kupię płyty winylowe 
609 155 327

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

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

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

l Filatelista znaczki  
516 400 434

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

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

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

l Działki budowlane 1000 m2 
Prażmów, 602 770 361

l Działki rekreacyjno - bu-
dowlane, leśne, Prażmów, 
602 770 361

l Kupię kawalerkę Ursynów, 
Mokotów, 601 213 555

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 prosperujący, budy-
nek 780 m2 pow. użytkowej, 
działka 2500 m2, Serock, 
501 092 950

USŁUGI
l Cyklinowanie, 787 726 963

l Cyklinowanie, malowanie 
601 652 879

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

Strefa Zrozumienia  
- profesjonalny i przyjazny 
psycholog. 507 633 371

Do wszystkich Sympatyków 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Warszawa Mokotów!

My dzieci ze świetlicy środowiskowej przy ul. Konduktorskiej 17 
bardzo marzymy o wymianie już zużytych  czterech komputerach 
na nowe, marzymy o telewizorze, aby wspólnie na świetlicy oglą-
dać mecze. Marzymy o pianinie, aby uczyć się muzyki i utworzyć 
dziecięco – młodzieżowy zespól wokalno – muzyczny.

Za zrozumienie i dobre, wrażliwe SERCE z góry serdecznie dzię-
kujemy.

   dzieci ze świetlicy TPD Mokotów

Prezes TPD Mokotów 
Zofia Różycka tel.: 666 810 005
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