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WYJĄTKOWE TAPETY
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Flota Wisły
PRZEMYSŁAW MILLER

Wisła odradza się powoli wraz ze 
swoją flotą. Zmienia się również 
jej charakter. Warto pamiętać, że 
pierwsze ślady osadnictwa nad 
Wisłą sięgają VII-IX w., kiedy po-
wstał gród w Jazdowie, położony 
na terenie obecnej Warszawy.

Szczególną uwagę do spławno-
ści rzeki przywiązywano w XVI 
i XVII w., tzw. Złotych Wie-

kach Żeglugi Wiślanej, gdzie 
głównym portem była Warszawa, 
a w wyniku narastającej konku-
rencji w sprzedaży dóbr natural-
nych w Polsce powstała największa 
flota rzeczna w Europie.

Dzisiejsza Wisła za sprawą pływa-
jących po niej różnego rodzaju jed-
nostek przestaje być już tylko opusto-
szałą i zdegradowaną drogą wodną, 

pozbawioną marin i portów. Faktem 
jest, że sporadycznie przewozi się już 
barkami różnego rodzaju ładunki. 
Miejsce barek i pchaczy rzecznych 
zastępują motorówki, przywracane 
do życia przez szkutników krypy, 
pychówki, baty i berlinki. Na rzekę 
powracają żeglarze i kajakarze, któ-
rzy mają tu dobre warunki do upra-
wiania swoich sportów. 

Pomimo oficjalnego zakwali-
fikowania środkowego odcinka 
królowej polskich rzek do szlaków 
śródlądowych klasy II, tj. przysto-
sowanych dla jednostek do 650 ton, 
to w rzeczywistości ww. parametry 
utrzymują się w okresach średnich 
i wyższych stanów wody. Do obni-
żenia się poziomu Wisły przyczy-
niły się również wszelkiego rodzaju 

prace melioracyjne, które spowodo-
wały likwidację wielu naturalnych 
zbiorników wodnych zasilających 
w okresie suszy rzekę w wodę.

Niekwestionowaną atrakcją wi-
ślanej flotylli jest pchacz-holownik 
„Hetman”, który w 2011 r. przebu-
dowany został z dużego wojskowe-
go ścigacza wojennego.

FOT. PRZEMYSŁAW MILLER

Bizantyjczycy i stepowcy
Koleżanki i Koledzy,

Był kiedyś taki żart, że granica 
pomiędzy Europą i Azją przebiega 
na Wiśle. Ale to, co mam do po-
wiedzenia, nie będzie żartem.

Urodziłem się w Warszawie 
i dobrze znam to miasto. Przez 
wiele lat mieszkałem na Moko-
towie, gdzie chodziłem do szkół, 
potem na Ursynowie, trochę na 
Żoliborzu, na Targówku, siostra 
cioteczna mieszka na Białołę-
ce. Nie widzę większych różnic 
w mentalności mieszkańców obu 
brzegów Wisły – my, Warszawia-
cy identyfikujemy się z cywiliza-
cją zachodnio-europejską, a nie 
z Azją. To znaczy: uważamy, że 
obywatele powinni sprawować 
kontrolę nad władzą poprzez sze-
reg demokratycznych instytucji 
i procedur. Zgodnie z zasadą po-
mocniczości uważamy, że decyzje 
powinny być podejmowane nie 
w labiryntach biurokracji, lecz jak 

najbliżej obywatela, na poziomie 
samorządu dzielnicy czy osiedla. 

Okazuje się jednak, że w War-
szawie istnieje zakonspirowana 
„mniejszość”, która identyfikuje 
się z wartościami właściwymi dla 
innych cywilizacji. Nie chodzi tu 
o muzułmanów, czy buddystów 
– mam na myśli wszelakiej ma-
ści aparatczyków, partyjniaków, 
członków partii politycznych. 
Mimo że partyjniacy stanowią 
niecałe 2 % mieszkańców War-
szawy, uważają oni, że Stolica 
Polski jest ich wyłączną włas-
nością – to oni wystawiają kandy-
datów na urzędy państwowe i sa-
morządowe, sami siebie popierają 
w wyścigu o stołki, sami zatrud-
niają siebie i członków swoich ro-
dzin w różnych instytucjach pub-
licznych, żyją jak przysłowiowe 
pączki w maśle. Z grubsza można 
ich podzielić na dwie frakcje: wy-
znawców cywilizacji bizantyńskiej 

i wyznawców cywilizacji stepowej, 
którą prof. Koneczny nazwał kie-
dyś „cywilizacją turańską” (od 
nazwy wyżyny w Azji środkowej).

Bizancjum
Przedstawiciele cywilizacji bi-

zantyńskiej uważają, że władzę 
nad całym majątkiem miasta 
trzeba trzymać w jednym ręku – 
przychody dzielnic są więc przy-
chodami miasta, a o wydatki dziel-
nic – żeby na wszystko starczyło, 
niech się martwią burmistrzowie.

Bizantyńczyków można spot-
kać przede wszystkim w Urzędzie 
Miasta – w 34 różnych centralnych 
biurach i około 20 różnych cen-
tralnych zarządach, jak Zarząd 
Mienia Miasta, Mienia Skar-
bu Państwa, Dróg, Transportu, 
Oczyszczania, Zieleni, Centrum 
Komunikacji Społecznej itd. – 
w każdym zarządzie dyrektor 
i jego zastępcy, naczelnicy wielu 
wydziałów o różnych dziwnych 

nazwach. Naliczyłem tych jedno-
stek administracyjnych łącznie 54 
szt., to znaczy że jest ich 3-krotnie 
więcej, niż wynosi liczba urzędów 
dzielnic w Warszawie. Na szczycie 
tej struktury stoi tzw. dwór, który 
dla niepoznaki ukrywa się pod na-
zwą „zespół koordynacyjny przy 
Prezydencie m.st. Warszawy”. 

Jednym z zadań stołecznego 
„dworu” jest przyjmowanie po-
słów z terenu, czyli burmistrzów 
dzielnic i innych ważnych osób. 
Sala audiencyjna znajduje się w pa-
łacu przy pl. Bankowym na I pię-
trze – należy tam przybyć rano i… 
czekać w dużej poczekalni, aż Cię 
wywołają przed oblicze „dworu”. 
Sytuację w poczekalni kontroluje 
strażnik miejski. Jak już zostanie-
cie po kilku godzinach zawołani, 
w sali audiencyjnej będą na was 
czekały dwa wolne krzesła vis a vis 
Pani Prezydent, a wokół stołu bę-
dzie siedział cały „dwór” – wszy-

scy urzędnicy, którzy naprawdę 
liczą się w „dużym ratuszu”. Na 
początku Burmistrz – w obliczu 
złowrogich spojrzeń „dworzan” 
i zmęczonego wzroku ich szefo-
wej –  przedstawia swoją prośbę. 
Następnie kilku co bardziej słu-
żalczych „dworzan” przypuszcza 
frontalny atak na owego nieszczęś-
nika – burmistrza, że – general-
nie – sam jest sobie winien, a poza 
tym… że jest brzydki lub coś in-
nego. Na zakończenie audiencji 
szefowa mówi, że sytuacja miasta 
jest trudna i burmistrz musi so-
bie pomóc sam. I koniec, następna 
delegacja. 

Polecam wszystkim Państwu, 
którzy nie czytali książek R. Ka-
puścińskiego, opis takiej bizantyń-
skiej audiencji - w drugiej połowie 
XX wieku - u cesarza Etiopii Hajle 
Selasje. To jest dokładnie ta sama 
cywilizacja, 

dokończenie na stronie 5

Lekceważenie 
chorych  
przez NFZ
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego dotyczyło 
sytuacji podległej samorządowi 
Mazowsza placówki medycznej 
ATTIS, położonej na Woli, która 
boryka się z brakiem finansowania 
świadczeń medycznych przez NFZ. 
Cierpią przez to pacjenci, którzy 
odsyłani są do innych placówek. 
Poza tym NFZ wciąż nie chce prze-
kazać pieniędzy na leczenie kobiet 
z nowotworami w ATTIS-ie. Jak 
poinformował podczas spotkania 
prezes spółki, zwalniany jest per-
sonel, a placówka generuje straty.

– Nie możemy pogodzić się 
z faktem, że oddział stworzony 
z myślą o kobietach, u których wy-
kryto nowotwory, wciąż stoi pusty. 
Dzieje się coś bardzo niedobrego. 
Zobowiązania rosną, zwalniani 
są ludzie, a pacjenci odsyłani do 
innych placówek. Powstanie Za-
kładu Onkologii Kobiecej zostało 
pozytywnie ocenione przez kon-
sultantów w dziedzinie onkologii. 
Swoją opinię, również pozytywną, 
wraziło Ministerstwo Zdrowia. 
Spełnione zostały wszelkie wy-
mogi formalne. Niestety, mimo 
tylu pozytywnych opinii nowo-
czesne zaplecze ambulatoryjne 
i diagnostyczne, a także zespół 
specjalistów i rehabilitantów nie 
są dostępne dla pacjentek – pod-
kreślił marszałek Adam Struzik. 

Podczas posiedzenia, przedsta-
wiciele związków zawodowych, 
spółki ATTIS po raz kolejny za-
apelowali do NFZ o przychylne 
rozwiązanie tej sprawy.

– Nie przedłużono nam umów, 
Mazowiecki Oddział NFZ nie 
ogłosił w wielu dziedzinach kon-
kursów. Pogorszyła się też sytuacja 
finansowa szpitala. 60 łóżek jest 
wyłączonych, w tym 20 kardio-
logicznych. Niestety musieliśmy 
zwolnić 16 lekarzy, 17 pielęgnia-
rek i 3 osoby pozamedyczne. Naj-
gorsze jest to, że stoi 28-łóżkowy 
oddział, najnowocześniej wyposa-
żony w Polsce, posiadający gamma 
kamerę najnowszej generacji. To 
wszystko stoi i marnieje, zamiast 
pomagać pacjentkom chorym na 
choroby onkologiczne. Mało tego, 
ten projekt był pozytywnie ocenio-
ny przez ministra zdrowia, któ-
ry objął go również honorowym 
patronatem. Nie rozumiem, dla-
czego mazowieckie NFZ ma inne 
zdanie niż ministerstwo zdrowia 
– komentuje Wiktor Masłowski, 
prezes Zarządu Centrum ATTIS.

Krzysztof Strzałkowski , 
burmistrz dzielnicy Wola i za-
razem radny Sejmiku wielokrot-
nie upominał się o kontrakt dla 
ATTIS-u. Gdyby Mazowiecki 
Oddział NFZ był nadzorowa-
ny przez samorząd to by tak nie 
pogrywał z mieszkańcami.
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Siekierki to też Warszawa

Tydzień temu opublikowaliśmy 
szereg wypowiedzi osób związa-
nych z Siekierkami, Teraz uzupeł-
niamy kolejną wypowiedzią.

Maciej Banaszak: Na Siekier-
ki przeprowadziłem się z rodziną 
cztery lata temu z pobliskich Sielc. 
W Warszawie mieszkam blisko 20 
lat i wszędzie, gdzie mieszkałem, 
panowała raczej duża anonimo-
wość i znikoma interakcja pomię-
dzy mieszkańcami czy sąsiadami. 
Na Siekierkach jest inaczej. Pa-

nuje tu rodzinna atmosfera, gdyż 
ta anonimowość jest mniejsza 
i kontakt z innymi mieszkańcami 
czy sąsiadami jest zdecydowanie 
bliższy. Kameralna społeczność 
i ten niepowtarzalny klimat, urok 
Siekierek. Bardzo lubię to miejsce. 

Moje zaangażowanie społeczne 
w porównaniu do osób, które rze-
czywiście od lat próbują tutaj coś 
zrobić dla mieszkańców i osiedla, 
jest minimalne. Natomiast na tle 
średniego zaangażowania Pola-

ków w sprawy społeczne i te doty-
czące ich bezpośrednio, to myślę, 
że jestem bardzo aktywny. Moje 
zaangażowanie społeczne wyni-
ka właśnie ze specyfiki Siekie-
rek. Poznaje się tutaj sporo osób 
i wchodzi z nimi w interakcje po-
przez działania różnych inicjatyw 
społeczno-kulturalnych, organi-
zowanych przez Fundację „Bo 
warto” kierowana przez Renatę 
Wardecką czy Dom Kultury „Do-
rożkarnia”. Tutejsi mieszkańcy są 

bardzo pozytywnie nastawieni do 
dialogu, rozmowy i dość chętnie 
angażują się społecznie. 

Z drugiej jednak strony Sie-
kierki to bardzo zaniedbana 
część Warszawy. Mamy proble-
my związane z drogami, infra-
strukturą i jednocześnie z kon-
struktywnym podejściem miasta. 
Mniejszej społeczności łatwiej jest 
mówić o tych problemach i jakąś 
siłę sprawczą osiągnąć, tak, jak 
w przypadku remontu ulicy Bar-
tyckiej i skoordynowania działań 
wokół tej ulicy. Ale prawda jest 
taka, że im mniejsza społeczność, 
tym mniejsza jej siła przebicia. 

Jedną z najpilniejszych potrzeb 
jest budowa szkoły podstawowej 
na Siekierkach. Funkcjonuje tutaj 
tylko jedno publiczne przedszkole 
oraz jedna publiczna szkoła pod-
stawowa przewidziana na 140 
uczniów, która pod względem 
warunków, jakości i infrastruk-
tury nie spełnia potrzeb rosnącej 
dzielnicy. Widać to po dynamicz-
nym rozwoju przedszkoli prywat-
nych w okolicy. Władze dzielnicy 
rozkładają ręce i nie przedsta-
wiają realnych planów działa-
nia. Mamy świadomość tego, że 
budowa szkoły czy przedszkola 
uzależniona jest od liczby dzieci 
zameldowanych. Gdybyśmy jed-
nak taką deklarację usłyszeli od 
władz dzielnicy czy miasta to na 
pewno więcej rodzin by dążyło 
do tego meldunku tutaj, by ich 
dzieci mogły chodzić do lokalnej 
szkoły czy przedszkola, a nie wo-
zić je w inne rejony Warszawy. Na 
Siekierkach przepływ informacji 
jest bezpośredni poprzez różne 
kanały, mieszkańcy chętnie się 
angażują i mobilizują, więc my-
ślę, że akurat w tym przypadku 
problem meldunku zostałby szyb-
ko rozwiązany.

Wysłuchała: Anna Tomasik

Od red. Zwracamy uwagę na to, 
że Augustówka, znajdująca się po 
południowej stronie Trasy Łazien-
kowskiej, to też  Siekierki, które 
samorząd zaniedbał. 

Brydż

Pożegnanie lata w Ursusie
MARCIN KALICKI

Niesamowite atrakcje i moc wra-
żeń czekały na mieszkańców Ur-
susa w ostatni weekend. Z okazji 
pożegnania lata w parku Czecho-
wickim władze dzielnicy zorgani-
zowały piknik, na który przybyli 
mieszkańcy z całej Warszawy. 

Na wszystkich, którzy pojawi-
li się w sobotę w parku czekało 
mnóstwo niespodzianek. Naj-
młodsi mogli skorzystać z atrak-
cji rekreacyjno-sportowych takich 
jak: euro bungee, kraina klocków 
lego, dmuchany plac zabaw z prze-
szkodami Disneyland, wioska in-
diańska i dmuchane zjeżdżalnie. 
Było bardzo lubiane przez dzieci 
malowanie buziek, ale również 
szukanie złota czy też strzelanie 
z łuku. Można było również prze-
jechać się „Ogórkiem” - popular-
nym niegdyś autobusem przypo-
minającym kształtem to warzywo. 

- Powoli kończymy sezon let-
nich imprez plenerowych w Ursu-
sie. W tym roku dla mieszkańców 
naszej dzielnicy wystąpiły wspa-
niałe gwiazdy  z Polski i ze świa-
ta. Tym razem gościmy francuską 
piosenkarkę Alizée oraz  legen-
dę polskiego rocka, zespół Lady 
Pank. To był   niezapomniany 
wieczór. Dziękuję za liczny udział 
i wspólną zabawę - powiedziała 
Urszula Kierzkowska, burmistrz 
dzielnicy Ursus. Na scenie można 
było usłyszeć także Jacka Kawalca 
z Orkiestrą.

Z w ydarzenia zadowoleni 
byli także mieszkańcy dzielni-
cy. - Cieszę się, że takie imprezy 
organizowane są u nas w Ursusie. 
Dopóki jest jeszcze ciepło bardzo 
lubimy przychodzić z dziećmi do 
parku Czechowickiego. To miej-
sce ma swój klimat, a jak jeszcze 

mamy w nim takie wydarzenia 
jak w ten weekend, gdzie moż-
na połączyć coś dla dzieci i coś 
dla rodziców to jest to dla nas 
najlepsza forma odpoczynku 
- powiedziała Małgorzata Wie-
chowska. - W tym roku władze 
dzielnicy po raz kolejny bardzo 
miło mnie zaskoczyły. Mieliśmy 
już tego lata w parku Czechowi-
ckim piosenki Anny Jantar, było 
wspólne śpiewanie piosenek po-
wstańczych, dzisiaj mamy Jacka 
Kawalca z piosenkami Joe Co-
ckera czy Lady Pank, a dla nieco 
młodszych ode mnie Alizée - do-
dała Irena Konotopska. 

Niebawem  na mieszkańców 
czeka kolejna wielka impreza 
muzyczna w parku Czechowi-
ckim - Disco Ursus 2018. Będzie 
to koncert gwiazd muzyki disco 
polo. 

W poniedziałek, 17 września 
w Klubie Brydżowym NOK przy 
ul. Na Uboczu 5 o godz. 11.00 
nastąpi inauguracja kursu bry-
dża od podstaw w ramach Pro-
gramu Brydż 60+. Przewidziano  
wykład o głównych zasadach gry 
w brydża i turniej „na rozgrzew-
kę”. Kolejne zajęcia będą się od-
bywały w poniedziałki i środy, 
także w NOK-u w godz. 11-13. 
W sumie przewidziano 10 zajęć. 

Jednorazowe wpisowe wynosi 
10 zł. W ramach zajęć dostępne 
będą podręczniki do gry w bry-
dża (bez dodatkowych opłat dla 
uczestników kursu).

Terminy zajęć: 17, 19, 24, 26 
września  godz. 11:00 – 13:00; 
01, 03, 08, 10, 15, 17 paździer-
nika 2018 r. godz. 11:00 – 13:00. 
Zgłoszenia mailem na adres lu-
biebrydza@wp.pl lub telefonicz-
nie 693 699 731. 

Nieruchomości 
dekretowe
Pod hasłem Potrzebna nowa po-
lityka wobec nieruchomości de-
kretowych odbyła się 6 września  
konferencja prasowa kandydata 
na Prezydenta Warszawy Bez-
partyjnych Samorządowców - 
Sławomira Antonika.

Stwierdził on, że potrzebna jest 
duża ustawa reprywatyzacyjna 
i nie ma, na co czekać, bo polity-
cy mogą jej nie uchwalić! Przy jej 
braku należy stosować następujące 
zasady: 

1.      Nieoddawanie nierucho-
mości z lokatorami, a jak tak zde-
cyduje sąd, to należy lokatorom 
zapewnić mieszkania i pokryć 
koszty przeprowadzki oraz innych 
niedogodności.

2.      Wypłacanie odszkodowań 
według wyceny ich wartości i sta-
nu na dzień wywłaszczenia w 1946 
r. (dekretu) z uwzględnieniem wa-
loryzacji, a nie według stanu obec-
nego, bo to byłyby nieuprawnione 
prezenty.

3.      Wypłacenie odszkodowań 
w formie oprocentowanych obliga-
cji 10-20 letnich.

4.      Potrącenie z wyceny nie-
ruchomości przedwojennych ob-
ciążeń hipotecznych z Banków 
Państwowych i Komunalnych 
(Warszawskiego).

5.      Nieoddawanie nierucho-
mości odbudowanych przez mia-
sto.

6.      Pomoc obywatelom pol-
skim w dochodzeniu odszkodo-
wań za zburzenie ich budynków 
przez Niemców oraz przez władze 
komunistyczne. 

W istocie powyższe zasady wy-
nikają z dekretu Bieruta, który jest 
nadal ważny. 

•	 Aby dekret wykonać rząd 
powinien wydać rozporzą-
dzenia o zasadach wyceny 
i odliczeń hipotek. Taka 
delegacja dla rządu jest 
w dekrecie. 

•	 Właściciele nieruchomo-
ści powinni dochodzić od-
szkodowań za straty wo-
jenne od sprawcy. Trzeba 
im w tym pomóc. Tak jest 
czynione w Europie.

Powołamy fundację, która 
udzieli im wsparcia merytorycz-
nego i finansowego w dochodzeniu 
roszczeń. Nie będziemy czekać na 
działania dyplomatów i polityków. 
Zrobimy to sami!

https://bezpartyjniwarszawiacy.
pl/
https://bezpartyjni.warszawa.pl/
FB: @Bezpartyjni Samorządowcy 
- Warszawa
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Sadyba dwóch prędkości
PRZEMYSŁAW MILLER

Teoretycznie stara Sadyba jest 
jedna i winna tworzyć monolit 
w każdym aspekcie swojego bytu, 
a tym bardziej rozwoju. Nieste-
ty, tak jednak nie jest. Sadyby są 
dwie i to nie za sprawą podziału na 
część wschodnią i zachodnią, ale 
ogromnych różnic odróżniających 
je w ich rozwoju inwestycyjnym. 
Widać to na wielu płaszczyznach 
tej tkanki miejskiej.

Przedwojenną Sadybę zamiesz-
kiwała elita II Rzeczypospolitej 
- wysocy rangą generałowie, ad-
iutanci marszałka Józefa Piłsud-
skiego i minister spraw zagranicz-
nych Józef Beck.

Dziś jest to urokliwa, malowni-
cza i zaciszna część Dolnego Mo-
kotowa, która kultywuje za sprawą 
mieszkańców swoje przedwojenne 
tradycje, gdzie zachowało się wiele 
zabytkowych willi o nietuzinkowej 
historii dawnych lokatorów.

Wydawać by się mogło, że 
Sadyba Miasto Ogród, które 
otoczone jest opieką konserwa-
tora zabytków, winno być perłą 
w koronie wśród mokotowskich 
osiedli. Perłą z pewnością jest, ale 
nie bynajmniej w owej koronie, 
a wśród całej listy wieloletnich 
infrastrukturalnych zaniedbań. 
Sytuacja owych zaniedbań nie jest 
jednak równa dla całego obszaru, 
na którym wyróżnia się szczegól-
nie zadbana i dofinansowana przez 
władze dzielnicy Mokotów część 
wschodnia, której „salonem” jest 
gustownie zrewitalizowany z za-
chowaniem historycznych detali 
Skwer Starszych Panów. Okolica 
jest bardzo zadbana, zieleń staran-
nie konserwowana, jest mały pla-
cyk zabaw dla dzieci, ławki, kosze 
na śmieci, ciąg latarni gazowych, 
modna knajpka, słowem wszyst-
ko, co winno być wyznacznikiem 
wysokiego standardu infrastruk-
turalnego w obrębie starej Sady-

by. Część okolicznych ulic może 
poszczycić się również przepiękną 
starą przedwojenną kamienną na-
wierzchnią - „kocimi łbami”. Dużą 
atrakcją jest też zadbana i wypeł-
niona wodą fosa z zachowaniem jej 
naturalnej trzcinowej roślinności, 
która jest pod stałym nadzorem 
odpowiednich służb miejskich.

Jednak zupełnie inaczej wy-
gląda już jej zachodnia część po 
przeciwnej stronie ulicy Powsiń-
skiej. Niby to też Sadyba Miasto 
Ogród i też teren objęty działania-
mi konserwatora zabytków i pod-
legły jurysdykcji władz dzielnicy, 
ale…, i tych ale jest tu całe multum 
i to bynajmniej nie w aspekcie po-
zytywnym dla jej mieszkańców.

Sadyba, o której jest tu bowiem 
mowa, to Sadyba w klasie „B”, 
a nawet „C”, z wyraźnymi symp-
tomami wieloletniego niedoinwe-
stowania i permanentnego braku 
podstawowych remontów doty-
czących tutejszej infrastruktury, 
która przekłada się bezpośrednio 
na standard życia jej mieszkańców. 
Taki sposób działania i myślenia 
ze strony władz dzielnicy nasuwa 
uzasadnione podejrzenia, że jest 
ona wraz ze swoimi mieszkańcami 
sprowadzona wyłącznie do statu-
su przysłowiowej „dojnej krowy”, 

która ma zasilać regularnie budżet 
Mokotowa z tytułu całej listy po-
datków. Inwestycji jest tu jak na 
lekarstwo, remontów również. 
Nawierzchnie i chodniki ulicy 
Orężnej i Okrężnej swoim wyglą-
dem przypominają do złudzenia 
te, które w czasie wojny były pod-
dane ciężkiemu ostrzałowi arty-
leryjskiemu. Płyty chodnikowe 
i krawężniki są połamane, popęka-
ne lub ich najzwyczajniej brakuje 
w wielu miejscach. Uliczna zieleń 
jest najogólniej mówiąc zaniedba-
na, trawniki zaśmiecone - tak to 
też jest Sadyba Miasto Ogród, py-
tanie tylko czy jest to jeszcze aby 
teren objęty działaniami władz 
Mokotowa?

Braki w podstawowej in-
frastrukturze tkanki miejskiej 
z roku na rok obniżają standard 
życia okolicznych mieszkańców. 
Na ulicach tworzą się nawet po 
niedużych opadach gigantyczne 
kałuże z zalegającą w nich wodą 
skrywającą niebezpieczne dziury, 
powyłamywane, nierówne chod-
niki przypominają raczej tory 
przeszkód na poligonie aniżeli 
bezpieczne ciągi komunikacyjne 
dla pieszych, po których porusza-
ją się dzieci i osoby starsze. Stare 
nieprzycinane przez lata i łamią-

ce się niczym zapałki drzewa są 
poważnym zagrożeniem dla życia 
ludzkiego i samochodów pozo-
stawionych w ich obrębie. To nie 
jest żadna apokaliptyczna wizja 
życia po zachodniej stronie Sady-
by Miasta Ogrodu, ale jego szara 
i codzienna proza życia.

Wydawać by się mogło, że an-
tidotum na taki stan rzeczy skoro 
władze dzielnicy zawodzą na całej 
linii może być a nawet powinno 
być dla mieszkańców Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Miasto-
-Ogród Sadyba - otóż nic bardziej 
mylnego. Towarzystwo zajęte jest 
od lat upiększaniem wyłącznie 
swojej części Sadyby, tj. otoczenia 
najbliższego miejsca swojego za-
mieszkania. Tam też ściąga naj-
więcej inwestycji dokonywanych 
przez dzielnicę. Tym samym prze-
ciwna strona historycznego osied-
la popada w ruinę strukturalnego 
niedofinansowania. Wszystkie 
nośne medialnie projekty, które 
winny swoim zasięgiem obejmo-
wać teren całego Miasta Ogrodu 
Sadyba były i są realizowane po jej 
wschodniej stronie, no chyba, że są 
to latarnie gazowe, które korzysta-
ją z infrastruktury gazowej pewnej 
spółki i ta kilka lat temu dokonała 
ich rewitalizacji. Niemniej Towa-

rzystwo nie zwraca już uwagi co 
dalej się z nimi dzieje i w jakim 
są stanie, a dzieje też już wiele, 
bo pewna ich ilość została już 
zdewastowana, a niektóre z nich 
m.in. na ulicy Orężnej świecą na-
wet w dzień. Taki stan rzeczy jest 
nie do pomyślenia po przeciwnej 
stronie Sadyby, bo tam „działa” 
Towarzystwo, którego statut obe-
jmuje teren całego historycznego 
ogrodu. Jak widać nie do końca i to 
też jest problem, bo zachowuje się 
ono i traktuje pieniądze z budżetu 
dzielnicy jak swoją własność wy-
korzystując je partykularnie do 
inwestycji na swoim terenie. Na 
pytanie dlaczego tak jest i ten stan 
rzeczy wciąż trwa można usłyszeć 
z ust jego prezesa odpowiedź, ze to 
wina ludzi, bo są leniwi, aspołeczni 
i nie chcą wstępować do jego To-
warzystwa. Dziwne to rozumowa-
nie dla władz Towarzystwa, które 
ma w swojej nazwie słowa „spo-
łeczno-kulturalne”. Jak widać ma, 
ale znaczenia tych słów zupełnie 
nie rozumie i swoimi działaniami 
prowadzi nie do budowania jed-
ności i wspólnoty mieszkańców, 
ale ich zdecydowanego podziału.

Mieszkańcy Sadyby Miasta 
Ogrodu nie mają nijakiego obo-
wiązku wstępowania w szeregi 

owego Towarzystwa aby pod-
nieść sobie poziom jakości życia 
w miejscu swojego zamieszka-
nia, bo to spoczywa na władzach 
dzielnicy Mokotów, z drugiej zaś 
strony dzielnica Mokotów nie ma 
obowiązku realizowania wybra-
nych i podsuwanych mu na biur-
ka pomysłów płynących z ww. 
towarzystwa, które tak ochoczo 
przyklaskuje różnym pomysłom 
władz dzielnicy w imię „oczywi-
ście” wysokiego poparcia i man-
datu zaufania ze strony wszyst-
kich mieszkańców Sadyby Miasta 
Ogrodu.

FOT. PRZEMYSŁAW MILLER

Od redaktora:
Na stronie internetowej Towa-

rzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Miasto -  Ogród Sadyba można 
zapoznać się ze sprawozdaniem 
Zarządu za minioną kadencję. Do-
konania są imponujące. Stowarzy-
szenie to jest laureatem Nagrody 
Południa za doroczne przeprowa-
dzanie Festiwalu Otwarte Ogrody 
Sadyba. Trudno jednak wymagać 
od osób społecznie działających, 
by zastępowały samorząd dziel-
nicy Mokotów. 

Widziałem dysproporcje po-
między zadbaną częścią wschod-
nią a pozostawioną samą sobie 
częścią zachodnią. Czego nie 
dopatrzą urzędnicy,, to powinni 
zauważyć radni. Ale ich tam nie 
było przez cztery lata kadencji. 
Partyjnych radnych zdają się bar-
dziej interesować dyrektywy ich 
władz niż interes mieszkańców. 

Dotychczasowe wysiłki Towa-
rzystwa zasługują na pochwałę. Je-
stem przekonany, że spostrzeżenie 
reportera „Południa” zwróci ich 
uwagę na sprawy, którymi warto 
się zająć. Warto dopilnować rad-
nych by wzięli się do roboty.

Andrzej Rogiński
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SZPITAL PJ-MED

- chirurgia naczyniowa
- chirurgia ogólna
- otolaryngologia

- 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

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

	 Działając	na	podstawie	na	podstawie	art.	9ac	ust.	1a	w	związku	z	art.	9ac	ust.	1	ustawy	z	dnia	28	marca	2003	r.	o	transporcie	kolejowym	(Dz.	U.	
z	2017	r.,	poz.	2117	ze	zm.)	–	dalej	u.t.k.	informuję,	że	na	wniosek	inwestora	PKP	Polskie	Linie	Kolejowe	S.A.,	ul.	Targowa	74,	03-734	Warszawa,	zostało	
wszczęte	postępowanie	administracyjne	w	sprawie	wydania	na	podstawie	art.	36a	ust.	1	ustawy	z	dnia	7	lipca	1994	r.	Prawo	budowlane	(Dz.	U.	z	2018	r.,	poz.	
1202	ze	zm.)	–	dalej	Prawo	budowlane	decyzji	o	zmianie	pozwolenia	na	budowę	-	decyzji	Wojewody	Mazowieckiego	Nr	21/III/2017	z	dnia	23	stycznia	2017	r.,	
zatwierdzającej	projekt	budowlany	i	udzielającej	pozwolenia	na	budowę	dla	inwestycji	pn.:	

„budowa, przebudowa i remont infrastruktury obwodowej linii kolejowej w Warszawie, w ramach projektu POIiŚ 7.1-100 pod nazwą: „Modernizacja 
linii obwodowej w Warszawie (odcinek Warszawa Gołąbki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska) – prace przygotowawcze” na odcinku linii 
nr 20 od km 4+350 do km 8+245”,

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

	 Zmiana	 pozwolenia	 na	 budowę	 dotyczy:	 rezygnacji	 z	 rozbiórki	 schronu	 bojowego	 typu	 Ringstand	 58c	 w	 km	 6,400	 linii	 kolejowej	 nr	 20	
w	Warszawie(przy	południowym	przyczółku	kładki	zachodniej	nad	ul.	Górczewską),	zmiany	przebiegu	schodów	ze	względu	na	konieczność	uniknięcia	
kolizji	ze	schronem	bojowym	typu	Ringstand	58c	wpisanym	do	rejestru	zabytków	pod	nr	A-1389	decyzją	z	dnia	10.08.2017	r.

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

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

Zawiadomienie,	zgodnie	z	art.	49	k.p.a.,	uważa	się	za	dokonane	po	upływie	14	dni,	od	dnia	publicznego	ogłoszenia	w	niniejszej	sprawie.	
Publiczne	ogłoszenie	nastąpiło	w	dniu	13 września 2018 r.

W	toku	postępowania	strony	oraz	ich	przedstawiciele	i	pełnomocnicy	mają	obowiązek	zawiadomić	organ	administracji	publicznej	o	każdej	zmianie	
swego	adresu	(art.	41	pkt	§	1	i	§	2	k.p.a.).

WI-III.7840.7.165.2015.ES zm.

60-lecie wolskiej Wypożyczalni 
MARCIN KALICKI

Wypożyczalnia dla Dorosłych 
i Młodzieży nr 14 obchodziła 
w ostatnim czasie sześćdziesięcio-
lecie obecności przy ul. Młynar-
skiej 35a. Była to nie lada okazja do 
wspólnego świętowania, spotkania 
się z czytelnikami i przyjaciółmi 
wolskiej biblioteki. 

Był tort, życzenia, wspomnienia, 
rozmowy, interesująca prelekcja 
i koncert. 

W uroczystości udział wzięli 
m.in. Mariusz Budziszewski - za-
stępca burmistrza Dzielnicy Wola, 
Katarzyna Kosińska - naczelnik 
Wydziału Kultury dla Dzielnicy 
Wola, Anna Grędzińska - dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy 
Wola, Agnieszka Gołębiewska - za-
stępca Dyrektora Biblioteki Publicz-
nej w Dzielnicy Wola. Wśród gości 
byli również bibliotekarze związani 
z placówką, którzy wnieśli ogrom-
ny wkład w jej rozwój. W części 
artystycznej Ewa Andrzejewska 
zaprezentowała ciekawostki zwią-
zane z historią Młynowa, natomiast 
Izabella Rzeszowska, aktorka Teatru 
Żydowskiego, uświetniła wydarze-
nie świetnym występem wokalnym.

27 sierpnia biblioteka oficjalnie 
otrzymała nazwę Fantasmagoria, 
która w symboliczny sposób na-
wiązuje do jej profilu, czyli groma-
dzenia w rozszerzonym zakresie 
i upowszechniania literatury fanta-
stycznej. - Był to dla nas, biblioteka-
rzy, niespodziewany i niezapomnia-

ny prezent od dyrekcji Biblioteki 
oraz bardzo wzruszający moment. 
Taki emblematyczny sposób rozpo-
częcia nowego rozdziału w historii 
naszej biblioteki, który wypełnią 
przede wszystkim projekty i wy-
darzenia popularyzujące literaturę 
fantastyczną. Jubileusz sześćdzie-
sięciolecia był bardzo emocjonują-
cy. Stał się świetnym pretekstem do 
wzajemnego poznania się czytelni-
ków odwiedzających Fantasmagorię 
i budowania pozytywnych wspól-
nych relacji - powiedziała Renata 
Jaworek, kierownik Wypożyczalni 
dla Dorosłych i Młodzieży nr 14.  

Przez minione dziesięciole-
cia Wypożyczalnia zmieniała się, 
stawiając akcent na zaspokajanie 
potrzeb lokalnego środowiska. 
Gromadzony księgozbiór jest tak 
dobierany, aby spełniał oczekiwa-
nia mieszkańców Młynowa. Sfera 

animacji czytelniczej jest także 
bardzo istotna w tej placówce. Od 
lat aktywnie uczestniczy w życiu 
kulturalno-społecznym Woli. Czy-
telnicy również włączają się w życie 
biblioteki, chociażby w 1990 roku 
powołując do życia Koło Przyjaciół 
Biblioteki, funkcjonujące prężnie 
przez dziesięć lat. Przy ul. Młynar-
skiej gościło wielu pisarzy, artystów, 
aktorów i naukowców, pasjonatów 
różnych dziedzin życia i kultury. 

- W listopadzie będziemy obcho-
dzić drugi ważny dla nas jubileusz 
– dziesięciolecie powstania klubu 
czytelniczego „Godzinka w dobrym 
towarzystwie”, który jest wpisany 
w dowód uznania do „Złotej księgi 
Dobrych Praktyk na Rzecz Społecz-
nego Uczestnictwa Osób Starszych” 
przez Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Prężnie funkcjonuje międzypokole-
niowy teatr amatorski „Przez godzin-
kę”, który z powodzeniem wystawił 
już dwa przedstawienia sceniczne - 
mówi kierownik Wypożyczalni. 

Od 2011 roku, w którym zdecy-
dowano, że filia wolskiej biblioteki 
będzie miała profil fantastyczny, 
zostało zrealizowanych kilka pro-
jektów wpisujących się w ten nurt 
literatury. Odbyły się trzy edycje 
grywalizacji - jej druga edycja zo-
stała nagrodzona przez Warszaw-
ski Program Edukacji Kulturalnej 
w 2017 roku otrzymując 3. miejsce 
w kategorii placówki kultury. Dzia-
ła cykliczny projekt „Azyl Cmok-
tana” dla zwolenników gier plan-
szowych i dobrej zabawy. Od kilku 
lat czytelnicy spotykają w ramach 

Dyskusyjnego Klubu Książki. Or-
ganizowane są tutaj prelekcje, war-
sztaty, wykłady i pikniki sąsiedzkie. 
W ciągu ostatnich ośmiu lat odbyło 
się w Fantasmagorii 449 wydarzeń. 

- W październiku odbędzie się 
festiwal literacki „Fantastyka… Baś-
nie… Legendy… Mity…” realizo-
wany wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Miłośników Fantastyki Avangarda, 
podczas którego będą prelekcje, pa-
nele dyskusyjne, spotkania autor-
skie. Szczegóły będziemy udostęp-
niać w witrynie biblioteki i portalu 
Facebook. Mamy wiele pomysłów, 

które chcemy realizować wspólnie 
z czytelnikami, bez których sens 
naszej pracy i działań nie istniałby. 
Dziękujemy im za zaangażowanie 
i wspólne przeżywanie radości oraz 
podejmowanie z nami wyzwań - za-
komunikowała Renata Jaworek.

Patrząc na tłumy, jakie odwie-
dziły Wypożyczalnię tego dnia, 
a także podczas różnych cyklicznych 
wydarzeń w tej placówce, śmiało 
można stwierdzić, że jest to jedno 
z najchętniej odwiedzanych miejsc 
przez mieszkańców Woli. 

Usługi medyczne na Mokotowie
Przyjęte przez SZPZLO Warsza-
wa - Mokotów strategie działania 
ukierunkowane na wysoką jakość 
świadczonych usług, nowoczes-
ne podejście do zarządzania oraz 
troska o zapewnienie najwyższych 
standardów w relacjach ze swoimi 
pacjentami, klientami, kontra-
hentami znalazł uznanie wielu 
gremiów. SZPZLO Warszawa -  
Mokotów jest m.in. kilkukrotnym 
laureatem konkursów „Perły Medy-
cyny” , „Wysoka Jakość w Ochronie 
Zdrowia.” Przychodnie na Wila-
nowie posiadają  również Certyfi-
kat „Miejsce Przyjazne Seniorom” 
przyznany przez Miasto Stołeczne 
Warszawy oraz Warszawską Radę 
Seniorów. Od 2014 Zespół spełnia 
wymagania normy PN-EN ISO 
9001-2009 a od 2017 r. normy PN-
-EN ISO9001:2015.

Obecnie wysoka jakość usług 
w POZ została potwierdzona 
certyfikatem Centrum Moni-
torowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia, które podlega Mini-
sterstwu Zdrowiu. Wizytatorzy 
z Centrum Monitorowania Jako-
ści w Krakowie wydali pozytyw-
ną ocenę w zakresie spełnienia 
standardów akredytacyjnych 
w POZ i  tym samym SZPZLO 
Warszawa – Mokotów znalazł się 
w gronie podmiotów leczniczych 
certyfikowanych przez Ministra 
Zdrowia w zakresie spełnienia 
standardów jakości podstawowej 
opieki zdrowotnej.

Z ot rz y ma nego rapor t u 
podsumowującego wynika, iż 
SZPZLO Warszawa Mokotów 
spełnił  112 ze 123 standardów 
określonych przez ekspertów 

Centrum Monitorowania Jako-
ści w Ochronie Zdrowia. Głów-
ną stosowaną formą sprawdzenia 
oprócz przeglądu dokumentacji 
był wywiad z personelem, a tak-
że, co najistotniejsze, z  pacjen-
tami.

Dla pacjentów akredytacja 
oznacza, że placówka spełnia 
najwyższe normy jakości i bez-
pieczeństwa, potwierdzone przez 
zewnętrznych wizytatorów. 

Uroczystsze przekaza nie 
certyfikatów 12 przychodniom 
lekarskim, w obecności wszyst-
kich zaproszonych pracowników 
Zespołu z udziałem władz m. st. 
Warszawy odbyło 1 września 
br. w trakcie okolicznościowego 
pikniku pracowniczego zorga-
nizowanego w ogrodach Domu 
Kultury Wilanów.
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Zajęcia pilates i zdrowe 
plecy na Ursynowie
Zajęcia, na których wzmacniamy kręgosłup i kondycję

Zajęcia pilates i zdrowe plecy prowadzi wykwalifikowana i doświadczona instruktor. Program został 
przygotowany w taki sposób, aby uczestnicy, szczególnie osoby w wieku 55 plus, czuli się na zajęciach 
komfortowo. Prowadząca kładzie nacisk na staranne i precyzyjne wykonywanie ćwiczeń.

Ćwiczenia mają za cel wzmocnienie dużych grup mięśni, w tym mięśni głębokich, które często są za-
niedbywane w innych typach treningów. 

Zajęcia odbywają się w Domu Kultury „Stokłosy”, ul. Lachmana 5, we wtorki.  Można zapisać się do 
jednej z czterech grup: na godz. 10.00, 11.00. 12.00 lub 13.00.

Chętni mogą zapytać o szczegóły pod nr telefonu 669 000 069.
Zapraszamy!

Park Zachodni gotowy w tym roku?
MARCIN KALICKI

Przetarg na dokończenie prac 
budowlanych w powstającym na 
Ochocie parku Zachodnim został 
unieważniony ze względu na brak 
ofert. Mimo to władze dzielnicy 
liczą na dokończenie prac jeszcze 
w tym roku i otwarcie terenu dla 
mieszkańców w nowej odsłonie. 

Park Zachodni miał być gotowy 
już w 2016 r., ale firma, która była 
wykonawcą projektu, przestała 
być wypłacalna. Choć podczas 
wyboru przedsiębiorstwa nic nie 
wskazywało na jego kłopoty, to 
w późniejszym okresie problemy 
finansowe okazały się bardzo po-
ważnym powodem, dla którego nie 
udało się dokończyć inwestycji. 
W pierwszym przetargu nie było 
ofert firm, które chciałyby dokoń-
czyć rozpoczęte wcześniej prace. 
Dzielnica jednak się nie poddaje 

i ogłosiła właśnie drugi przetarg. 
Część prac udało się jednak 

wykonać. 9 czerwca uroczyście 
otwarty został największy na 
Ochocie skatepark. - To zakończo-
na inwestycja, ponieważ budowa 
skateparku była oddzielnym pro-
jektem, nieobjętym kontraktem 
na budowę parku, który został 
zerwany przez wykonawcę z przy-
czyn leżących wyłącznie po jego 
stronie. Dlatego budowa skatepar-
ku przebiegła bardzo sprawnie, 
a park nadal jest niedokończony, 
niestety - mówi Monika Beuth-
-Lutyk, rzecznik prasowy Dziel-
nicy Ochota. 

Władze dzielnicy nie poddają 
się w walce o to, aby mieszkańcy 
mogli korzystać z parku zgodnie 
z jego zakładanym w projekcie 
i konsultowanym z mieszkańca-

mi przeznaczeniem. - Liczymy, że 
uda się zakończyć prace jesienią, 
ponieważ wbrew pozorom w par-
ku niewiele zostało do zrobienia, 
głównie nasadzenia i nawierzch-
nie, dokończenie fontanny - dodaje 
Monika Beuth-Lutyk.

Warto przypomnieć, że w ra-
mach budowy parku Zachodniego, 
który zlokalizowany jest w oko-
licach skrzyżowania Alej Jerozo-
limskich i ul. Bitwy Warszawskiej 
1920 roku, vis-à-vis Dworca Za-
chodniego, zgodnie z projektem 
poza wspomnianym już skatepar-
kiem miały powstać m.in.: alejki 
dla pieszych, plac zabaw, stoliki 
do szachów, siłownia plenerowa, 
wielofunkcyjne boisko, kawiarnia 
sezonowa czy fontanny.

  - Chciałabym, aby w końcu 
w tym miejscu było ładnie i bez-
piecznie. Aby można było spokoj-
nie sobie usiąść, a jeśli ktoś ma 
ochotę to spędzić czas aktywnie. 
To taka bliższa mi alternatywa dla 
urokliwego parku Szczęśliwickie-
go, jednak oddalonego od mojego 
miejsca zamieszkania - powiedzia-
ła Irena Mazur, mieszkanka Starej 
Ochoty.  

Jeżeli uda się wybrać nowego 
wykonawcę prace na terenie no-
wego parku powinny zostać za-
kończone najpóźniej w listopadzie 
tego roku.  

dokończenie ze strony 1
bo chrześcijaństwo trafiło do 

Etiopii z Nowożytnego Egiptu, gdy 
ten był pod kontrolą Wschodnie-
go Cesarstwa Rzymskiego, czyli 
Bizancjum.

A co się stanie, jak wybory wy-
gra R. Trzaskowski? „Dwór” nie 
zginie – nic się nie zmieni!

Cywilizacja stepowa
Dla odmiany – przedstawicieli 

cywilizacji stepowej można spot-
kać w Warszawie w administracji 
rządowej, w „naprawionej” telewizji, 
„naprawionym” korpusie oficerskim 
i podoficerskim, „naprawionej” pro-
kuraturze, ”naprawionym” systemie 
sądowniczym itd. Jak funkcjonuje ta 
cywilizacja – generalnie: rozwiązuje 
wszystkie problemy przy użyciu lu-

Bizantyjczycy i stepowcy
dzi ślepo wiernych władzy i głównie 
metodami siłowymi. 

Dla przykładu – Marszałek Sej-
mu organizuje obrady wiernych 
funkcjonariuszy izby w bocznej 
sali, na które nie wpuszcza po-
słów opozycji, ani mediów. Po-
tem obrady Sejmu zwołuje w „tu-
reckim” namiocie rozstawionym 
na zamkowym dziedzińcu. Wysyła 
„czambulik” Straży Marszałkow-
skiej, żeby obezwładnić matki 
niepełnosprawnych dzieci, które 
chcą otworzyć okno, by… wywie-
sić w nim plakat w języku obcym. 

A ostatnio, 1 września na We-
sterplatte Pan Premier zachęca 
wszystkich Polaków, by wspólnie 
obchodzili 100-lecie niepodległo-
ści, tymczasem tego samego dnia 

podczas innej uroczystości przed-
stawicielka tegoż Premiera w terenie 
schodzi z trybuny honorowej, żeby 
spoliczkować inną kobietę za skan-
dowanie słowa… „konstytucja”. Co 
ciekawe, ten brutalny atak przed-
stawicielki „zatroskanego o jedność 
narodową” Pana Premiera odbywa 
się w obecności, a może nawet pod 
ochroną, podoficera „naprawionej” 
Żandarmerii Wojskowej. Zarzut, 
że oficer swym służalczym wobec 
urzędniczki zachowaniem zhańbił 
mundur, spływa po wyznawcach cy-
wilizacji stepowej, jak przysłowiowa 
woda po kaczce. A jak ma być ina-
czej, skoro wcześniej nowe władze 
Lechistanu kazały generałom nosić 
paradny parasol nad urzędniczą gło-
wą „janczara” Misiewicza. 

To samo dzieje się w tzw. Kra-
jowej Radzie Sądownictwa, w któ-
rej partyjni funkcjonariusze, jak 
w czasach PRL-u, gotowi są wyko-
nać nawet najbardziej idiotyczne 
rozkazy Prokuratora Generalnego. 
W efekcie na członka izby dyscypli-
narnej Sądu Najwyższego wybierają 
– rekomendują – kandydatkę, któ-
ra sama dostała niedawno wyrok 
w postępowaniu dyscyplinarnym. 

Zaiste Dżyngiz-chan byłby 
szczęśliwy, widząc jak sobie radzi 
Wielki Wezyr Lechistanu. Cywi-
lizacja stepowa zaprzęgła w War-
szawie do swego rydwanu zarówno 
prokuratora stanu wojennego Pio-
trowicza, jak i obrońcę działaczy 
podziemia mecenasa Johanna. 
Każdy z nich zaprzedał swoją du-
szę cywilizacji stepowej, stał się 
człowiekiem ślepo wykonującym 
partyjne rozkazy.

A co się stanie, jak wybory wygra 
P. Jaki? Jeden „dwór” zastąpi inny 
„dwór”- i też nic się nie zmieni.

Warszawiak kompetentny
A teraz proszę sobie wyobrazić, 

że przedstawiciele tych dwóch 
obcych większości Warszawia-
ków cywilizacji prowadzą na na-
szych oczach walkę o władzę nad 
miastem. Obie mniejszości chcą 

nas otumanić – chcą, żeby 98 % 
bezpartyjnych Warszawiaków 
poparło właśnie ich kandydata 
na prezydenta stolicy. Nie ważne, 
czy ich kandydat jest z Krakowa, 
czy z Opola, czy ma pojęcie o za-
rządzaniu miastem, jakimkolwiek 
miastem – ważne, że to ich kum-
pel partyjny i może dla nich wiele 
załatwić.

A dlaczego mamy was popierać? 
Co wy dla nas, Warszawiaków, 
zrobiliście? 

Dzielicie między siebie korzy-
ści i przywileje, a Warszawiacy nic 
z tego nie mają. 

Mamy metro? – sami za to za-
płaciliśmy w formie podatków, 
a resztę dołożyły bogate kraje Unii 
Europejskiej. Mamy 500+? – sami 
za to zapłaciliśmy w formie podat-
ków, a resztę dał rząd, zabierając 
m.in. osobom niepełnosprawnym.

Koleżanki i Koledzy, 
Dziś spotykamy się na pierw-

szej w historii Warszawy Kon-
wencji Wyborczej Bezpartyjnych 
Samorządowców, która połączyła 
mieszkańców wszystkich dzielnic 
naszego miasta. 

Bezpartyjni samorządowcy re-
komendują wyborcom na urząd 
Prezydenta stolicy mieszkańca 
Warszawy – od urodzenia! – 
świetnego fachowca w dziedzinie 
zarządzania miastem, inżyniera, 
prawnika, a od 6 lat burmistrza 
Targówka, Sławomira Antonika, 
jako bezpartyjnego kandydata.

Rekomendujemy też świetne 
kandydatki i kandydatów do Rady 
m.st. Warszawy, świetne kandy-
datki i kandydatów do rad dziel-
nic, do Sejmiku Mazowieckiego. 
Sztab wyborczy Bezpartyjnych 
Samorządowców w Warszawie jest 
gotowy do rozpoczęcia kampanii 
wyborczej.

Powyższe słowa wypowiedział 
8 września 2018 r. Wojciech 
Matyjasiak, szef Sztabu Bezpar-
tyjnych Samorządowców w War-
szawie podczas warszawskiej Kon-
wencji Wyborczej.

Tytuł i podkreślenia pochodzą 
od redakcji.

Zamiast partii wybierz Warszawę
„Zamiast partii, wybierz Warsza-
wę” – takie hasło warszawskiego 
Komitetu Wyborczego Wyborców 
Bezpartyjni Samorządowcy ogło-
sił Dariusz Kacprzak, przewod-
niczący Zarządu warszawskiego 
Bezpartyjnych Samorządowców 
w sobotę, 8 września, podczas 
Konwencji.

- Hasło „Zamiast partii, wy-
bierz Warszawę” odwołuje się do 
emocji i rywalizacji z partiami 
politycznymi. Mamy po jednej 
stronie nas - bezpartyjnych samo-
rządowców, a po drugiej stronie 
kandydatów partyjnych – wyjaśnił 
Dariusz Kacprzak. 

Radni partyjni są zależni od 
władz partii, a bezpartyjni od 
woli mieszkańców. Bezpartyjni 
nie mają swoich przedstawicieli 
ani w Radzie Warszawy, ani w Sej-
miku Mazowieckim. Zdobycie 
mandatów ma pozwolić im real-
nie wpływać na jakość samorzą-
du. Chcą, aby prezydentem miasta 

został Sławomir Antonik, obecnie 
burmistrz Dzielnicy Targówek, 
doświadczony samorządowiec 
i spółdzielca, inżynier, prawnik, 
specjalista od zarządzania. 

Bogdan Żmijewski, współ-
autor warszawskiego programu 
Bezpartyjnych mówił o politycz-
nych gruszkach na wierzbie, które 
różnią się od realnych propozycji 
Bezpartyjnych samorządowców. 
Program oparty jest na oczekiwa-
niach mieszkańców, na rzeczywi-
stych możliwościach samorządu, 
opracowali go eksperci. Realizacja 
najważniejszych obietnic partyj-
nych kandydatów na prezydenta 
Warszawy pochłonęłaby nawet 60 
mld zł. Mówca wskazał, że w 2018 
r. dochody miasta przekraczają 15 
miliardów złotych, a planowane 
wydatki 17,5 mld zł. Już w tym 
roku są prawie dwa miliardy defi-
cytu, a w ogóle jesteśmy zadłużeni 
na 5 miliardów. Możemy się jesz-
cze zadłużyć na cztery miliardy, 

a powyżej tej kwoty zostać musiał-
by powołany zarząd komisaryczny.

Wojciech Matyjasiak, szef 
warszawskiego sztabu wyborcze-
go Bezpartyjnych podkreślił, że 
obywatele powinni mieć jak naj-
większy wpływ na decyzje podej-
mowane przez lokalne samorządy. 
Decyzje nie powinny być podej-
mowane w labiryntach biurokra-
cji, lecz jak najbliżej obywatela, 
na poziomie samorządu dzielnicy 
czy osiedla. W aktualnym wyda-
niu „Południa” zamieszczamy jego 
wystąpienie.

23 sierpnia br. Państwowa Ko-
misja Wyborcza zarejestrowała 
Komitet Wyborczy Wyborców 
Bezparty jni Samorządowcy. 
W wyborach samorządowych 
Bezpartyjni zamierzają wystawić 
listy do wszystkich sejmików wo-
jewództw, do rad gmin, powiatów 
i dzielnic.

(aro)
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

	 Działając	na	podstawie	na	podstawie	art.	9ac	ust.	1a	w	związku	z	art.	9ac	ust.	1	ustawy	z	dnia	28	marca	2003	r.	o	transporcie	kolejowym	(Dz.	U.	
z	2017	r.,	poz.	2117	ze	zm.)	–	dalej	u.t.k.	informuję,	że	na	wniosek	inwestora	PKP	Polskie	Linie	Kolejowe	S.A.,	ul.	Targowa	74,	03-734	Warszawa,	zostało	
wszczęte	postępowanie	administracyjne	w	sprawie	wydania	na	podstawie	art.	36a	ust.	1	ustawy	z	dnia	7	lipca	1994	r.	Prawo	budowlane	(Dz.	U.	z	2018	r.,	poz.	
1202	ze	zm.)	–	dalej	Prawo	budowlane	decyzji	o	zmianie	pozwolenia	na	budowę	-	decyzji	Wojewody	Mazowieckiego	Nr	21/III/2017	z	dnia	23	stycznia	2017	r.,	
zatwierdzającej	projekt	budowlany	i	udzielającej	pozwolenia	na	budowę	dla	inwestycji	pn.:	

„budowa, przebudowa i remont infrastruktury obwodowej linii kolejowej w Warszawie, w ramach projektu POIiŚ 7.1-100 pod nazwą: „Modernizacja 
linii obwodowej w Warszawie (odcinek Warszawa Gołąbki / Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska) – prace przygotowawcze” na odcinku linii 
nr 20 od km 4+350 do km 8+245”,

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

	 Zmiana	pozwolenia	na	budowę	dotyczy:	zmiana	pozwolenia	na	budowę	dotyczy:	zmiany	konstrukcji	projektowanego	ustroju	niosącego	kładki	
polegającą	 na	 rezygnacji	 z	wykorzystania	 konstrukcji	 stalowej	 ze	 zdemontowanego	wiaduktu	 zlokalizowanego	w	 km	 7,173	 linii	 kolejowej	 nr	 20	 oraz	
wybudowaniu	nowej	konstrukcji	z	dźwigarów	głównych	w	postaci	skrzynek	stalowych	i	poprzecznic	podporowych	z	blachownic	wraz	z	dopasowaniem	
grubości	 oraz	 geometrii	 płyty	 żelbetowej,	 ustawienie	 obok	 nowobudowanej	 kładki	 jednego	 przęsła	 konstrukcji	 ze	 zdemontowanego	 wiaduktu	
zlokalizowanego	w	km	7,173	linii	kolejowej	nr	20,	zgodnie	z	Zaleceniami	Konserwatorskimi	nr	WZW.5183.1029.2018.AKR	z	dnia	06.08.2018	r.

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

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

Zawiadomienie,	zgodnie	z	art.	49	k.p.a.,	uważa	się	za	dokonane	po	upływie	14	dni,	od	dnia	publicznego	ogłoszenia	w	niniejszej	sprawie.	
Publiczne	ogłoszenie	nastąpiło	w	dniu	13 września 2018 r.

W	toku	postępowania	strony	oraz	ich	przedstawiciele	i	pełnomocnicy	mają	obowiązek	zawiadomić	organ	administracji	publicznej	o	każdej	zmianie	
swego	adresu	(art.	41	pkt	§	1	i	§	2	k.p.a.).
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Poziomo :1. Patronka najstarszego 
ursynowskiego kościoła 6. Gaj na 
Ursynowie (na granicy z Wila-
nowem) 9. Ładunek do karabinu  
10. Obozowisko w górach w gwa-
rze taternickiej 11. Łyżwiarski 
bądź saneczkarski 12. Wieloletni 
Plan Inwestycyjny 13. Skrót nazwy 
państwa na Bliskim Wschodzie 
14. Tafla lodu w rzece 16. Odruch, 
przyzwyczajenie 17. Tam ciastka 
i kawa 18. Element herbu Ursyno-

wa 19. Najstarsze stowarzyszenie 
sportowe Ursynowa

Pionowo  : 1. Sąsiad Ursynowa  
2. Ulica na ursynowskich Wy-
czółkach 3. Matematyk, który w  
lesie Kabackim «złamał enigmę» 
4. W Himalajach jak guziec na 
Kabatach (pisane przez dwa „t”) 
5. Ulica na granicy z Wilanowem 
6. Potocznie mocny trunek (jak 
część nazwy największego ursy-

nowskiego jeziora) 7. Iglasty krzew 
lub drzewo 8. Organizacja poza-
rządowa 14. Wyrzeźbiony przez 
rzekę Kolorado –Wielki...15. Owoc 
lub rozrabiaka 17. Owoc lub ptak, 
symbol  Nowej Zelandii

Rozwiązaniem jest określenie 
kojarzące się z mieszkańcami Ur-
synowa (litery z niebieskich pól 
czytane od I –X )

Krzyżówka  
na wybory

Odpartyjniamy 
Bielany
Po długich wahaniach rządzący 
ogłosili w końcu termin wybo-
rów samorządowych. Rozważyli 
wszystkie za i przeciw i prawdo-
podobnie po uwzględnieniu kom-
pletu racji przemawiających na ich 
korzyść zdecydowali, że będzie to 
21 października.

Takie  układanki wyborcze nie 
są niczym nowym. Partie politycz-
ne nie wahają się też manipulować 
przy ordynacjach wyborczych, 
składać kosmiczne obietnice, a na-
wet tańczyć i śpiewać byle tylko 
zdobyć upragnione głosy.  Z tym 
samym zamiarem populiści roz-
dają na prawo i lewo budżetowe 
pieniądze, aby tylko utrzymać 
władzę.  Najgorsze jest jednak to, 
że chociaż niektórzy działacze 
partyjni głośno krzyczą o dobru 
społecznym, realizują przede 
wszystkim własne cele. Przykła-
dów nie brakuje, zaczynając od ob-
sadzania kuzynów i znajomych we 
władzach spółek skarbu państwa, 
poprzez dotacje dla zaprzyjaźnio-
nych fundacji oraz przekazywanie 
profitów w ramach podziękowań 
za wygrane wybory. Wymieniać,  
podpierając się tylko najśwież-
szymi przykładami, moglibyśmy 
bardzo długo. 

Rodzi się pytanie, jaką rolę 
odgrywają w tym procesie wy-

borcy? Czy jesteśmy poddawani 
nieustannym manipulacjom, czy 
może jednak potrafimy oddzielić 
ziarno od plew? 

Można by zapewne napisać na 
ten temat rozprawę filozoficzną. 
Mogłoby to być również trudne 
do strawienia. Pomijając  więc 
rozległe rozważania na ten temat 
wierzę, że jako wyborcy odgry-
wamy kluczową rolę. Decydujący 
głos przy urnie wyborczej należy 
przecież do nas.

W tym kontekście zastanawiam 
się, czy nie skorzystać z alternaty-
wy i zamiast na partie polityczne 
nie lepiej oddać głos na komitet 
lokalny. Na zespół ludzi, którzy 
najlepiej czują problemy swoich 
sąsiadów. Na Bielanach taki ko-
mitet utworzyło stowarzyszenie 
„Razem dla Bielan”.

Ma to swoje zalety. Kandydaci 
takich komitetów nie są zależni od 
dyrektyw  partyjnych. Nie  muszą 
słuchać rozkazów prezesa.  Słu-
chają  głosu społeczeństwa, a nie 
tylko udają, że to robią. Zamiast 
zajmować się gierkami polityczny-
mi, na przykład w postaci czystek 
personalnych, aby ulokować na 
stanowiskach partyjnych kolegów, 
koncentrują się na rozwiązywaniu 
autentycznych problemów. Pracują 
i traktują z dystansem polityczne 
igrzyska. Przypominając sobie też 
karuzelę stanowisk, gdy burmistrz 
z jednej dzielnicy w następnej ka-
dencji trafiał na stanowisko w in-
nej dzielnicy wierzę, że odpar-
tyjnienie wyborów pozwoliłoby 
z tym skończyć.

Jest jeszcze jedna trudna do 
przeoczenia racja, aby przynaj-
mniej w wyborach samorządo-
wych skończyć z partyjniactwem. 

Według sprawozdań GUS do 
wszystkich partii w działających 
w Polsce należy niecałe 251 tysię-
cy członków. Tak wynika przynaj-
mniej z danych z 2017 roku. Liczba 

działających na koniec 2016 roku 
partii wynosiła 86. W odniesieniu 
do całej populacji osoby związa-
ne z jakąkolwiek partią politycz-
ną stanowią zatem mniej niż 1 % 
ogółu obywateli. Mimo tego, to 
właśnie oni dominują w  samo-
rządach.  Głosujemy zatem na 
przedstawicieli niewielkiej grupy, 
która później otrzymuje dotacje na 
działalność partii i żyje z naszych, 
czyli publicznych pieniędzy.  

Nie musi jednak tak być! Wy-
starczy przyjrzeć się komitetom lo-
kalnym.  Na Bielanach mamy  taki, 
a jest nim wspomniany Komitet 
Wyborczy Stowarzyszenia „Ra-
zem dla Bielan”. Tworzą go ludzie 
z organizacji pozarządowych, rad 
osiedlowych i inne osoby, które łą-
czy to, że chcą pracować na rzecz 
dzielnicy. Pracować autentycznie. 
Bez wielkiej polityki, bez zależno-
ści od partyjnych struktur, ale za 
to z zaangażowaniem.  

Z tej przyczyny widzę sens 
w popieraniu komitetów wy-
borczych mieszkańców. One są 
bowiem szansą na odejście od 
wielkiej polityki, która z intere-
sem mieszkańców warszawskich 
dzielnic i z lokalnymi sprawami 
najczęściej ma niewiele wspólnego.

Dlatego rozważmy zanim 
wrzucimy do urny swoją kartę do 
głosowania co jest lepszym wybo-
rem: popieranie kandydatów partii 
politycznych, czy ludzi którzy jak 
99 % społeczeństwa nie należą do 
żadnej partii. 

Grzegorz Pietruczuk -  
przewodniczący stowarzysze-

nia „Razem dla Bielan”

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, ul. Tyniecka 40a 
14 września, godz. 17.00, FILMOWY PIĄTEK w Kinie na Tynieckiej, 
seans dla dzieci, wstęp wolny, szczegóły i zapisy na stronie www.mbddim.
pl; 14 września, godz. 17.00, KLUB MISIA TYNKA – warsztaty dla dzieci 
w wieku przedszkolnym z książką „Co mówi tata Alberta?”, wstęp wolny, 
szczegóły i zapisy na stronie www.mbddim.pl;  16 września, godz. 11.00, 
„Opowieści komiksowe” – warsztaty z ilustratorem Adamem Wójcickim, 
wstęp wolny, zapisy na stronie www.mbddim.pl. Warsztaty realizowane 
w ramach projektu „Biblioteka z ogrodem otwarta w soboty i niedziele! 
Bezpłatne kino, koncerty, książki, warsztaty na Tynieckiej”.

Dom Sztuki SMB „Jary”, ul. Wiolinowa 14 
Sobota, 15 września, 18.00: Kino Dokumentu w Domu Sztuki zaprasza 
na film „Dni przemiany” (Polska 2018) i spotkanie z reżyserem Toma-
szem Jurkiewiczem. Wstęp wolny. W Galerii Domu Sztuki jest czynna 
wystawa malarstwa Izabeli Olszyny „Afordancje”. 

Ośrodek Kultury „Arsus”, ul. Traktorzystów 14
13.09, godz. 18.00 - Występ kabaretu „Pół serio” w programie powa-
kacyjnym. Wstęp wolny. 16.09, godz. 12.30 - Bajka dla dzieci (3-8 lat) 
pt. „Spotkać teatr” w ramach cyklu „Niedzielne Spotkania z teatrem”. 
Cena biletu 10,-zł. 18.09, godz. 10.00 - Musical „Grease” w wykonaniu 
Młodzieżowego Zespołu Musicalowego „Arsus”. Program dla szkół. 
Wstęp wolny.19.09, godz. 17.00 - Wieczór autorski poetów: Janina 
Wielogurskiej (Prezes Oddziału SAP Żyrardów) oraz Wiesława Koł-
tuskiego. Prowadzenie Anna Rykowska. Wstęp wolny.
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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 Remonty, budowlane, ogro-
dzenia, 513 137 581

l Tanie pranie dywanów, wy-
kładzin , tapicerki 605 726 258

l Tapicer 501 283 986

l Tapicerskie u klienta, 
503-300-924

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

l Gimnastyka seniorów 
505 122 514

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

l Firma Zarządzająca Nierucho-
mościami PATRON z/s w War-
szawie  przy ul.Wejnerta 12 
zatrudni samodzielną księgową 
z biegłą znajomością obsługi 
komputera oraz znajomością 
obsługi finansowo-księgowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 
kontakt tel : 608 505 744 
CV na email:jerzylubomirski@
poczta.onet.pl

l Mężczyzna do sprzątania, 
osiedle zamkniete,Ursynów, 
606 737 678

l Poszukuję opiekunki do 
dziecka tel 509 053 042

USŁUGI
l Cyklinowanie, 787 726 963

l Cyklinowanie, malowanie 
601 652 879

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

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

AGD - RTV
l ANTENY TV , SAT. Profesjo-
nalne usługi RTV. 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 Biuro kredytowe. Pożyczka 
na oświadczenie!  
TEL. 577 668 566

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 i znaczki, monety 
22 235 38 79, 601 235 118

l Kupię znaczki, monety 22 
235 38 79, 601 235 118

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

NAUKA
l Gitara, ukulele 881 037 630

l MATEMATYKA, fizyka, ma-
tury, gimnazjalne, ośmioklasisty, 
bezstresowo, wieloletnie doświad-
czenie, 605 783 233

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

l KUPIE MOKOTÓW KAWALER-
KĘ 798 524 045

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,  Kra-
kowskie 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,  PODATKO-
WYCH 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/

Strefa Zrozumienia  - profe-
sjonalny i przyjazny psycho-
log. 507 633 371

Problem prawny?  
510 206 207
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Głos warszawiaków

Piękna wierzba  
a bezpieczeństwo ludzi
PIOTR JANOWSKI

Takie to czasy, że symbole prze-
mijają. Do rozbiórki poszedł Uni-
versal Jerozolimskie 44, megablok 
przy Świętokrzyskiej, a nawet hotel 
Mercure przy Jana Pawła. A prze-
cież wielu  z nas pamięta, jak te 
budynki powstawały.

Niestety, kresu swych dni doży-
wają również drzewa.  

Symbolem Ursynowa, który ko-
jarzy zapewne każdy, kto choć raz 
był w Domu Sztuki, jest wierzba 
na Wiolinowej. Piękne drzewo, 
zdołała przetrwać trudny czas 
budowy osiedla 40 lat temu (już 
wtedy było to rozwinięte drzewo, 
a nie wiecheć). W końcu drugiej 
dekady XXI wieku zaatakowana 
przez grzyby, spróchniała na po-

nad połowie przekroju pnia, zaczę-
ła zagrażać rozłamaniem.

Czy w takiej sytuacji zarząd-
ca nieruchomości (Spółdzielnia) 
powinien wydawać pieniądze 
(mieszkańców) na zabezpieczanie 
przed tym, co i tak nieuchronne? 
Czy raczej szukać sposobu, by to 
samo miejsce cieszyło jak najszyb-
ciej nieco odmiennym, ale nadal 
liściastym widokiem? W SMB 
„Jary” przychylamy się do dru-
giego poglądu. Klamry, podpory 
i inny sprzęt zostawmy dla kil-
kusetletnich pomników w lasach. 
W mieście, gdzie obok drzewa 
przechodzą co dzień  setki i tysią-
ce ludzi, drzewo przede wszystkim 
nie może zagrażać.

W przypadku drzewa przy 
Domu Sztuki, które stoi w central-
nym punkcie miejskiego placyku 
i które – zgodnie z obowiązującym 
planem miejscowym – takim cen-
tralnym punktem miejskiego pla-
cu ma być w przyszłości, musimy 
zadbać, aby zieleń cieszyła nasze 
oczy zarówno za rok, jak za pięć 
lub 40. Niestety, czas życia drzew 
jest ograniczony – skoro wierz-
by przemijają po kilkudziesięciu 
latach – szukajmy takiego, które 
pożyje 100 i więcej.

W tym roku na Ursynowie 
nasadzono wiele nowych drzew. 
Niestety wskutek suszy posadzo-
ne dęby mają się źle. Nie tylko 
na Jarach, ale w całej dzielnicy. 
W przeciwieństwie do nich plata-
ny zniosły pogodę dobrze. Praw-
dopodobnie zaproponujemy więc 
mieszkańcom następcę wierzby – 
platan. Rośnie szybko, jest wytrzy-
mały, a co najważniejsze – wygląda 
tak, jak dzieci malują drzewa: pio-
nowa kreska i kółko.

Szkoda jednak, że znajdują się 
ludzie kontestujący wszystko. Lo-
kalna aktywistka zamierza bro-
nić wierzby, gdyż Warszawa to 
nie puszcza. W sumie, to prawda. 
W puszczańskich warunkach, na 
wiejskich miedzach,  drzewa żyją 
inaczej niż w największej nawet 
betonowej donicy.  Największy zła-
many konar w głębi lasu uszkodzi 
sąsiednie drzewa, ale nie zagrozi 
ludziom.

Nadchodzi powoli czas, by za-
cząć się z tym oswajać i zacząć do-
bierać drzewa stosowne do miejsca 
– odporne, żywotne. Takie które 
cieszyć będą kilka kolejnych po-
koleń, a nie jedynie dwa.

Synagoga Nożyków 

Tężnia 
Urząd Dzielnicy Ursynów ogłosił 
przetarg na budowę tężni w par-
ku Jana Pawła II przy ul. Romera. 
Projekt tężni został przekazany do 
Wydziału Architektury w sierpniu. 
Brak uwag umożliwił ogłoszenie 
postępowania przetargowego. Za-
kres prac został podzielony na dwa  
etapy. Pierwszy obejmuje budowę 
tężni wraz ze zbiornikiem na so-
lankę i przyłączeniem do sieci wo-

dociągowej, kanalizacyjnej i elek-
troenergetycznej oraz wykonanie 
nawierzchni z kostki wokół tężni. 
Tężnia powstanie w ramach pro-
jektu z budżetu partycypacyjnego. 
Tężnia była na Ursynowie najpopu-
larniejszym projektem w ramach 
BP2018 – swój głos na niego oddało 
2 245 mieszkańców.

Tężnia będzie wykonana w kon-
strukcji drewnianej z drewna sos-

nowego w kolorze naturalnym. 
W konstrukcji wypełniającej tężnię 
zostanie zastosowana tarnina (śli-
wa tarnina – Prunus spinosa) uło-
żona poziomo pod małym kątem 
w dół od środka na zewnątrz tak, 
aby spływająca z góry solanka po 
zewnętrznej stronie ściany uległa 
rozbijaniu o poszczególne gałązki 
w sposób umożliwiający powstanie 
tzw. mgiełki solankowej.

W najbliższą niedzielę,16 września 
Skarby Warszawy zapraszają na 
spacer, którego najistotniejszym 
elementem będzie zwiedzanie 
wnętrz synagogi Nożyków, jedyne-
go żydowskiego domu modlitwy, 
który przetrwał II wojnę światową. 

Spacer rozpocznie się o godz. 13.00 
na placu Grzybowskim przed koś-
ciołem Wszystkich Świętych. Cena 
wycieczki: 10 zł/os.  + 10 zł/os. za 
wstęp do synagogi. Panów prosi-
my o założenie nakryć głowy na 
terenie synagogi.

Polityczne gruszki na wierzbie, 
a propozycje Bezpartyjnych Samorządowców Warszawy 

1. Nie obiecujemy, że wybuduje-
my w 2 kadencje IV-tą i V-tą, ani 
kolejną linię metra rysowanych 
przez studentów, jak obiecują nasi 
oponenci. 

Na to potrzeba grubo ponad 30 
mld złotych. Miasto nie ma takich 
możliwości finansowych. 

Miasto nie ma na koncie 12 mld 
zł, których nie wydało na inwesty-
cje (1 mld zł rocznie) i rzekomo 
„zaoszczędziło”. 

Miasto jest zadłużone blisko 
dopuszczalnej granicy zadłużenia. 

Ale dokończymy II linię metra 
i zaczniemy projektować III linię, 
a może i budowę. 

Metra nie buduje się jak za 
pstryknięciem palców. Byle jak 
i prymitywnie, jak w starych tu-
nelach w Bułgarii. 

2. Nie obiecujemy, że wybu-
dujemy 3 mosty w Warszawie 
lub jeden na kadencję, jak głosi 
Patryk Jaki i inni, bo nie ma takiej 
palącej potrzeby, choć są korki na 
mostach. 

W przyszłości rozważymy bu-
dowę mostu na Żoliborzu, jako 
przeprawy lokalnej, a potem albo 
„mostu na Zaporze” albo w rejonie 
ul. Karowej. 

Bo dla nas priorytetem jest 
ograniczenie ruchu w Warszawie 
i poprawa komunikacji publicznej. 
Wtedy nie będzie korków na mo-
stach i ulicach oraz zmniejszy się 
ilość smogu. 2 

W tym celu wybudujemy par-
kingi metropolitalne na drogach 
dojazdowych do Warszawy na 
minimum 200 tys. samochodów 
i w tych miejscach przeorganizu-
jemy komunikację podmiejską 
i miejską np. przez zwiększenie 
częstotliwości kursowania auto-
busów i pociągów i busy pasy by 
ludzie chcieli zrezygnować z sa-
mochodów. 

Do Warszawy wjeżdża codzien-
nie ponad 500 tys. aut, które gene-
rują korki i tworzą smog. To jest 
50% samochodów jeżdżących po 
Warszawie. 

3. Nie obiecujemy, że będziemy 
budować 17 parkingów podziem-
nych w Śródmieściu za 1 mld zło-
tych, jak proponuje Patryk Jaki, by 
nie generować dodatkowego ruchu 
i korków oraz smogu. 

Ten 1 mld złotych wystarczy 
na wspomniane 200 tys. miejsc 
postojowych w parkingach me-
tropolitalnych naziemnych, bo są 
10 razy tańsze. Grunt na obrzeżach 
też mniej kosztuje. 

4. Nie obiecujemy, że wybudu-
jemy 3 kładki pieszo – rowerowe 
przez Wisłę za 1 mld zł, jak głosi 
Rafał Trzaskowski. To droga in-
westycja, niebędąca priorytetem 
na ten moment. 

Ale rozważymy jedną kładkę 
np. ze Starówki do Zoo, ale nie dla 
developera do Portu Praskiego. 

Za to poszerzymy most Ślą-
sko – Dąbrowski za max 50 mln 
złotych by zmieściły się szersze 
chodniki i ścieżki rowerowe. 

5. Nie obiecujemy, że będziemy 
budować 50 żłobków i 50 przed-
szkoli, ani po 2 na każdą dzielnicę 
jak proponują kandydaci PiS i PO. 

Po pierwsze aż tyle nie potrze-
ba. 

Po drugie to drogie rozwiązanie 
za ok. 1,2 mld złotych (min 12 mln 
zł na obiekt dla 150 dzieci). 

Po trzecie miejsc w żłobkach 
i przedszkolach potrzeba już dziś, 
a nie dopiero jak się wybudują za 
kilka lat. 

Za to zorganizujemy „od te-
raz” mini żłobki i przedszkola 
dla 5-7 dzieci i jednym opieku-
nem, zgodnie z ustawą. Można 
to zorganizować w wynajętych 
lub kupionych mieszkaniach, 

szczególnie na nowych osied-
lach, gdzie najbardziej są po-
trzebne. 

Zrobimy to szybko i tanio, bo 
mądrze. 3 

6. Zapewnimy opiekę i w żłob-
kach i przedszkolach w wakacje, 
bo krótkie dyżury wakacyjne, 
gdzie dodatkowo brakuje miejsc, 
to dla Warszawiaków ogromny 
problem. Politycy o tym nie wie-
dzą, bo są w tym czasie na waka-
cjach. 

7. Nie obiecujemy, że wymieni-
my wszystkie autobusy spalinowe 
na elektryczne, jak chce Patryk 
Jaki. Warszawy zwyczajnie na to 
nie stać. To wydatek rzędu 20 mld 
złotych. 

Ponadto w Warszawie nie ma 
tyle prądu by naładować im aku-
mulatory. Potrzeba na to ok. 300 
megawatów, czyli 2 dodatkowe 
linie 110kV np. z Kozienic lub 
budowa bloku energetycznego na 
Siekierkach. 

Nie jest to też rozwiązanie eko-
logiczne, bo prąd powstaje przy 
spalaniu węgla. 

Naszą alternatywą jest kup-
no dużo tańszych (3 razy) au-
tobusów nisko emisyjnych na 
gaz, a w przyszłości zero emi-
syjnych na wodór (obecnie są 
za drogie). 

8. Ograniczymy planowaną 
za ponad 1,3 mld zł budowę li-
nii tramwajowych, bo to droga 
inwestycja – min 30 mln za ki-
lometr linii i zastąpimy je auto 
– trolejbusami, bo koszt linii, 
to 1,5 mln za kilometr, czyli 20 
razy taniej. 

Auto – trolejbusy mogą przejeż-
dżać odcinki długości ok. 20-40 
km bez sieci, a w trakcie jazdy się 
ładować. 

Jan Śpiewak obiecuje tramwaj 
w tunelu z Wilanowskiej plaży do 
Mordoru rzekomo za 350 mln zł. 

Taki absurd trudno komento-
wać. 

My rozważymy auto-trolejbus 
z Wilanowa do Mordoru i dalej 
na Ochotę i Włochy wzdłuż ma-
łej obwodnicy Warszawy, a nie 
opłotkami i tunelami. 

dalszy ciąg  
w następnym numerze

Nam się chce 
Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość 
oraz Platforma Obywatelska RP 
zrobiły ogólnopolskie konwencje? 
Dlaczego przemawiał premier, byli 
i obecni ministrowie? Przecież 
oni nie kandydują do rady gmi-
ny. Dlaczego w telewizji i w radio 
codziennie politycy składają roz-
maite obietnice? Czy tylko po to 
by pomóc kolegom, aby zdobyli 
mandat radnego? 

Oni wszyscy chcą mieć więcej 
władzy. Nie wystarczy im ani Sejm 
ani Senat, ministerstwa, rozmaite 
centralne urzędy. 

Jedna partia chce uzyskać prze-
wagę nad druga po to by mieć 
władzę. Jak najwięcej władzy, 
także w radzie dzielnicy i w radzie 
miasta. Wówczas będą mogli dy-

rygować wszelkimi instytucjami 
państwa. Przy okazji tysiace par-
tyjniaków zostanie zatrudnionych 
w publicznych urzędach.

A o co chodzi nam, 99-procen-
towej większości Polaków? Nam 
władza nie jest potrzebna. My 
oczekujemy lepszych warunków 
życia. Chcemy wyasfaltowanych 
dróg bez dziur, dobrze oświetlo-
nych ulic, doprowadzenia gazu na 
Augustówce, budowy infrastruk-
tury technicznej na Siekierkach, 
regulacji stanów formalno-praw-
nych nieruchomości. Tych oczeki-
wań jest cała masa. Czy komitety 
centralne partii będą się zajmowa-
ły naszymi sprawami w osiedlach?

Dlatego skrzyknęliśmy się 
w całym kraju. Powstał Komitet 

Wyborczy Wyborców Bezpar-
tyjni Samorządowcy. Programy 
dzielnic warszawskich tworzone 
są w osiedlach przez ludzi, któ-
rzy znają potrzeby mieszkańców. 
W środę, 12 września zostały za-
rejestrowane listy kandydatów do 
Rady Warszawy we wszystkich 
dziewięciu okręgach wyborczych. 
Wyprzedziliśmy w tym konkuren-
tów. Nam się chce.

Andrzej Rogiński


