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WYJĄTKOWE TAPETY

Nadchodzi
NOWE

Powstała trzecia siła
ANDRZEJ ROGIŃSKI

Mieszkańcy chcą być obywate-
lami. Obywatel to osoba, która 
posiada bierne prawo wyborcze, 
która uczestniczy w życiu swojej 
wspólnoty samorządowej: osiedla, 
dzielnicy, Warszawy, wojewódz-
twa. Partie polityczne zawładnęły 

władzą, a przecież skupiają tylko 
jeden procent osób uprawnionych 
do głosowania.

Ta wykluczana większość, która 
jest odsunięta od  wszelkich decy-
zji, teraz budzi się. Ludzie mówią 
coraz głośniej, że mają dość dykta-

tu partii. Ale jak to zrobić, by, sza-
nując przepisy prawa – pomimo 
że stworzone są przez partie dla 
swoich interesów – móc uczest-
niczyć w decyzjach samorządu? 
Bezpartyjni, którzy upatrują swo-
jej szansy właśnie w samorządzie, 

skrzyknęli się w całej Polsce. Po-
wołali w gminach, miastach, po-
wiatach i województwach wspólną 
strukturę pod nazwą Bezpartyjni 
Samorządowcy. Postanowili przy-
stąpić do wyborów. 

Powstał ogólnopolski Komitet 
Wyborczy Wyborców Bezpartyjni 
Samorządowcy. Na 85 okręgów do 
sejmików wojewódzkich zgłosili 
listy w 62 okręgach, przynajmniej 
po jednym w każdym wojewódz-
twie. Oznacza to, że na równych 
prawach z partiami mogą korzy-
stać z wydzielonego czasu anteno-
wego w TVP i PR. 

W Warszawie zarejestrowali 
listy do wszystkich okręgów do 
Rady Warszawy. A na nich peł-

ny komplet 78 osób. I to pierwsi 
w mieście. Ponadto złożyli listy 
kandydatów w 6. dzielnicach pod 
marką Bezpartyjni Samorządow-
cy, w tym na Mokotowie, a w 8. 
dzielnicach pod lokalnymi szyl-
dami. Powstał nowy ruch spo-
łeczny, który chce na trwale wpi-
sać się w przestrzeń publiczną.

Teraz wyborcy nie muszą wybie-
rać pomiędzy partiami, nie muszą 
wybierać tzw. mniejszego zła. Mogą 
wybierać spośród swych bezpartyj-
nych sąsiadów, którzy nie muszą 
wykonywać decyzji komitetów poli-
tycznych partii. Bezpartyjni słuchają 
ludzi, którzy dobrze wiedzą, co im 
potrzeba we wspólnocie lokalnej.

Trzecia siła jest faktem.

Podzielony Mokotów
PRZEMYSŁAW MILLER

Dzielnica podzielona jest od zawsze na Mokotów Górny i Mokotów Dolny. To bezsporny fakt, z którym 
nie można i nie należy nawet polemizować. Prawdziwy podział dzielnicy odbywa się jednak niestety nie 
za sprawą podziału administracyjnego, a za sprawą negatywnych mechanizmów natury ekonomiczno-
-społecznej i ma postępujące procesy na terenie obydwu jego części.

Na terenie dzielnicy można 
z powodzeniem wyróżnić wiele 
obszarów o charakterze kryzyso-
wym - tj. takich, gdzie dochodzi 
do szeroko rozumianej bipolary-
zacji w społecznym i ekonomicz-
nych rozwoju tych terenów. Są to 
miejsca determinowane wysokimi 
wskaźnikami postępującego ubó-
stwa, starzenia się mieszkańców, 
procesów wyludniania związanych 
z wysokimi kosztami życia na tym 
terenie, różnorakimi patologiami, 
bezrobociem, złymi warunkami 
mieszkaniowymi, posiadanym 
wykształceniem, dostępem do 
infrastruktury miejskiej w po-
staci żłobków, przedszkoli, szkół, 
bibliotek etc. Słowem Mokotów jak 
w soczewce skupia wszystkie prob-
lemy kraju, z tą tylko różnicą, że 
na jego poziomie działają określo-
ne mechanizmy przeciwdziałające 

tego typu negatywnym procesom, 
a tu nie i dlatego też nieustannie 
podziały te się pogłębiają.

Zagrożone tym procesem tereny 
Mokotowa potrzebują pilnego opra-
cowania planu mikrorewitalizacji 
dla tych obszarów, bo w przeciw-
nym razie Mokotów zasłuży na 
miano „Rio de Janeiro” Warszawy, 
gdzie oprócz ekskluzywnych enklaw 
mieszkalnych i biurowych wyrasta 
w skali miasta największa fawela 
nędzy i ubóstwa na Łuku Siekier-
kowskim, który staje się zupełnie 
innym miastem, z innymi ludźmi 
i problemami. Czy tak ma wyglądać 
świetlana wizja stolicy, miejsca przy-
jaznego jej mieszkańcom, w którym 
jej włodarze wyrównują wszelkie 
społeczne nierówności w jego roz-
woju i dostępie do infrastruktury, 
na którą łożą się przecież wszyscy 
mieszkańcy Warszawy?

Obszary biedy strukturalnej bę-
dącej kolejnym krokiem na drodze 
do pełnego wykluczenia społecz-
nego wraz z wieloletnim niedo-
finansowaniem budowy szeroko 
rozumianej miejskiej infrastruk-
tury w ostatnim czasie zaczęły 
się również w poważnym stopniu 
przekładać m.in. na stan środowi-
ska naturalnego i czystość powietrza 
w Warszawie. Liczba działek i nie-
ruchomości, które zostały zidenty-
fikowane jako niepodłączone do 
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 
i gazowej, znacznie przekracza sza-
cunki podawane uprzednio przez 
niezależnych specjalistów ds. ochro-
ny środowiska naturalnego moni-
torujących te negatywne zjawiska 
na terenie miasta. Tylko na terenie 
jednego Mokotowa naliczono ponad 
1600 takich nieruchomości. 
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FOT. PRZEMYSŁAW MILLER
Oto co sądzi Warszawiak 
o kampanii wyborczej do samorządu 

Partie nawijają 
makaron
Gdy oglądam telewizję i słucham 
radia o tym co się dzieje obecnie 
w Polsce podczas tak zwanej kam-
panii samorządowej to resztka 
włosów jeży mi się na głowie. Co 
w tej kampanii jest o samorzą-
dach? Nic albo prawie nic.

Znowu mamy konkurs pięk-
ności swoich partii i obrzucanie 
błotem przeciwników z innej. Na-
zwiska złotoustych kandydatów 
na prezydentów, których desyg-
nowały partie do kampanii, którzy 
nigdy nie kierowali żadnym pod-
miotem samorządowym, obiecują 
gruszki na wierzbie. Do tej pory 
robili tylko własną karierę.

Dlaczego w kampanii wybor-
czej nic nie słychać o zadłużeniu 
Warszawy i co z nim zrobić. 

Co z obsługą administracyjną 
i sadową  przekształcania grun-
tów pod budynkami mieszkalny-
mi z użytkowania wieczystego na 
własność. 

Co z przejmowaniem przez 
samorząd mienia, które mu się 
należy od Skarbu Państwa zgod-
nie z przepisami kanalizacyjny-
mi? Kiedy wreszcie uzyskiwanie 
przychodów, płacenie podatków 
przestanie być karane przez partie 
zabieraniem pieniędzy warszawia-
kom w postaci „janosikowego”.

To co prezentują partyjni kan-
dydaci nie ma nic wspólnego 
z tym, czym powinien zajmować 
się samorząd. Zastanawiam się, 
jak długo to nawijanie makaronu 
na uszy będzie jeszcze przynosiło 
efekty w postaci utrzymywania 
się tych partii przy władzy. Partie 
traktują samorząd jako element 
przedszkola dla swoich kadr. Kto 
będzie bardziej spolegliwy dla 
partii, ten zrobi dalszą karierę, 
kto odważy się na samodzielność 
tego pochłonie „czarna nicość”.
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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

Filmowanie ślubne
Fotografia ślubna
Akcesoria ślubne

Zespo³y muzyczne

www.gm-studio.pl

22 215 38 28,  504 686 925
biuro@gm-studio.pl
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Aby Zielony Ursynów 
nie był traktowany po macoszemu
Z Piotrem Wajszczukiem, radnym Ursynowa z Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa rozmawia Jarosław Zawadzki.

- Jak Pan ogólnie ocenia koń-
czącą się właśnie kadencję?

- Niedawno rozpoczął się rok 
szkolny, pozwoli Pan, że posłużę 
się skalą ocen i wystawię mocną 
czwórkę. Od wielu lat nie było 
Rady i Zarządu Dzielnicy, który 
nie tylko słuchał mieszkańców, ale 
również podejmował działania, 
aby realnie rozwiązywać narosłe 
przez wiele lat problemy. Oczywi-
ście nie obyło się bez błędów, jed-
nak w myśl powiedzenia „ten nie 
popełnia błędów, co nic nie robi” 
będzie to świadczyć na plus dla 
dzielnicy. Mocna czwórka niech 
będzie też zachętą dla innych, któ-
rzy niedługo, po wyborach samo-
rządowych, obejmą ster władzy; 
niech pracują dla mieszkańców 
z całych sił, niech pamiętają, że 
ich praca to służba, a nie władza. 

- Jest Pan radnym z Zielonego 
Ursynowa. Czy ta część dzielnicy 
zmieniła się przez ostatnie cztery 
lata?

- Zmiany są zauważalne, jed-
nak nie zawsze idą w dobrym kie-
runku, nie zawsze są wynikiem 
oczekiwań Mieszkańców. Nadal 
brak jest zrównoważonego roz-
woju tej części Ursynowa. Zielony 
Ursynów jest częścią dzielnicy, 

która w najbliższych latach bę-
dzie z całą pewnością miejscem 
wielu inwestycji. Zapewne będą 
powstawały nowe osiedla miesz-
kaniowe, a co za tym idzie cała 
infrastruktura związana z miesz-
kalnictwem. Mam na myśli drogi, 
żłobki, przedszkola, szkoły, część 
usługową i kulturalną. Nie będą 
to z pewnością inwestycje dziel-
nicowe, bo Dzielnica Ursynów 
nie ma na tym terenie zbyt wielu 
nieruchomości inwestycyjnych, 
ale będą to w większości inwe-
stycje prywatne. I to jest moim 
zdaniem olbrzymie wyzwanie dla 
władz dzielnicy i miasta. Objęcie 
terenów spójnym planem zagospo-
darowania przestrzennego, zapro-

jektowanie sieci spójnych dróg, 
współpraca z MPWiK w zakresie 
kanalizacji ściekowej i deszczowej 
- to według mnie będą olbrzymie 
wyzwania dla władz w kolejnych 
latach. Poszanowanie prywatno-
ści, wykup gruntów po cenach 
rynkowych i zapłata rekompen-
saty za wywłaszczone grunty to 
nadal istotny problem w relacjach 
pomiędzy mieszkańcami a mia-
stem. Nierzadko słyszę bzdurne 
tezy mające być w mniemaniu 
niektórych ludzi argumentem, 
że na Zielonym Ursynowie w po-
równaniu z Wysokim Ursynowem 
mieszka mało mieszkańców, więc 
mieszkańcy Zielonego mogą jesz-
cze poczekać na inwestycje. Taką 
polityką doprowadziliśmy do sy-
tuacji zakrawających na absurd, 
gdzie problemem na Wysokim Ur-
synowie są realizacje placów zabaw 
dla psów, a w tym samym czasie 
dzieci z Zielonego Ursynowa idą 
piechotą po błocie lub brzegiem 
nieoświetlonych ulic z obawą, czy 
w drodze ze szkoły do domu nie 
zginą pod kołami samochodów. 
Ktoś może powiedzieć, że powstał 
plac zabaw nieopodal Domu Kul-
tury – tak i to dobra wiadomość 
dla mieszkańców, ale znowu poja-
wia się słowo „ale” – ale dlaczego 
w połowie nawierzchnia tego placu 
może służyć za kuwetę dla kotów. 
Dlaczego, kiedy jest sucho, dzieci 
muszą wdychać pył, a po deszczu 
są zmuszone do brodzenia w bło-
cie?

- Czy dom kultury na Zielo-
nym Ursynowie można traktować 
jako sukces i powód do dumy dla 
mieszkańców?

- W dużej części – tak. W trak-
cie mojej kadencji została zakoń-
czona trwająca wiele lat budowa 
domu kultury. Choć słyszałem 
o wielu przyczynach przedłu-
żania się budowy to nie znam 
racjonalnych i merytorycznych 
powodów, którym nie można 
by było sprostać, dla których ta 
inwestycja ciągnęła się latami. 
Cieszę się, że w trakcie mijającej 
kadencji z moim udziałem uda-

ło się ją zakończyć i oddać dom 
kultury mieszkańcom. Problem, 
jaki dostrzegam, związany z tą 
inwestycją, to projekt, który po-
wstał wiele lat temu, projekt któ-
ry w dzisiejszych czasach w żaden 
sposób nie przystaje do potrzeb 
i realiów. Aby nie być posądzonym 
o brak merytorycznego spojrzenia 
na problem wspomnę tylko o sali 
widowiskowej, która nie posiada 
możliwości zmiany układu sce-
ny, co przy ograniczonej liczbie 
krzeseł ustawianych na jedynym 
poziomie dla widowni czyni tę salę 
bardzo ograniczoną i mało atrak-
cyjną pod kątem jej użytkowania. 
O braku odpowiedniej liczby 
pryszniców i toalet dla uczestni-
ków ewentualnych zajęć sporto-
wo-rekreacyjnych nie wspomnę. 
Cieszmy się tym co mamy – można 
powiedzieć, tylko dlaczego zawsze 
mieszkańcy Zielonego Ursynowa 
mają się cieszyć czymkolwiek? 
Tylko dlatego, że ktoś sobie przy-
pomniał w dzielnicy o mieszkań-
cach Zielonego Ursynowa i rzucił 
im ochłap? 

- Jest Pan bardzo krytyczny 
odnośnie traktowania przez 
Urząd mieszkańców Zielonego 
Ursynowa.

- Jestem krytyczny, ale staram 
się być sprawiedliwy. Doceniam 
wiele dobrych rzeczy, dobrych in-
westycji Zarządu Dzielnicy, któ-
rego kadencja właśnie się kończy. 
To obecny Zarząd w osobie burmi-
strza i zastępców zaczął dostrzegać 
mieszkańców Zielonego Ursynowa 
i ich potrzeby. To właśnie ostatnie 
cztery lata są dla Zielonego Ursyno-
wa jednymi z najlepszych pod ką-
tem inwestycji w mijających latach. 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
nr 100, inwestycje w szkołach przy 
Kajakowej, Sarabandy, planowana 
budowa przedszkola przy Tanecz-
nej, nowe chodniki, remonty dróg. 
Współpraca dzielnicy z miastem, 
ZDM i MPWiK przyniosły kolejne 
inwestycje na tym terenie, takie jak 
budowa ścieżki rowerowej i chod-
ników wzdłuż Puławskiej czy bu-
dowa nowych odcinków kanalizacji 

w okolicy jeziora Zgorzała, odwod-
nienie ul. Ludwinowskiej, której 
mieszkańcy od wielu lat zmagali 
się z problemem podtopień. Za to 
wszystko niewątpliwie należy się 
podziękowanie mieszkańców, co 
niniejszym czynię. Dziękuję i pro-
szę o więcej. Proszę, aby Zielony 
Ursynów w kolejnej kadencji nie 
był traktowany po macoszemu, 
a jego rozwój był priorytetem, gdyż 
to ta część dzielnicy w najbliższych 
latach będzie się dynamicznie roz-
wijała. 

- Co mógłby Pan uznać za swój 
największy sukces w tej kadencji?

- Moja kadencja radnego to tyl-
ko dwa lata. Zastąpiłem w Radzie 
Dzielnicy Michała Radziwiłła. 
W tym czasie złożyłem ponad 
240 pisemnych interpelacji. Jestem 
wiceprzewodniczącym Komisji 
Zielonego Ursynowa. Członkiem 
Komisji Rewizyjnej oraz Komisji 
Budżetu i Finansów. Przez cały 
ten okres czynnie uczestniczyłem 
w pracach wszystkich komisji. 
Czynnie brałem udział w sesjach 
Rady Dzielnicy, odbyłem nie-
zliczone rozmowy i spotkania 
z mieszkańcami. Zawsze wsłuchu-
ję się w głos mieszkańców. Moja 
praca jest nakierowana na służbę. 
Pracuję na rzecz zrównoważonego 
rozwoju Ursynowa, co wbrew po-
zorom nie jest łatwą pracą. Wiele 
osób, które mieszkają w blokach 
wzdłuż linii metra nie rozumie, 
że obok nich, w tej samej dzielnicy 
mieszkają ludzie, którzy nie maja 
dostępu do komunikacji miejskiej, 
kanalizacji, czy bezpiecznych 
chodników wzdłuż oświetlonych 
ulic. Osiągnąłem swoim skutecz-
nym działaniem wiele mniejszych 
i większych sukcesów, jednak 
pozwoli Pan, że o największym 
sukcesie opowiem wtedy, kiedy 
mieszkańcy Zielonego Ursynowa 
będą traktowani nie gorzej niż 
inni mieszkańcy dzielnicy. Wiem, 
że zbliżają się wybory samorządo-
we. Wielu radnych prześciga się 
w chwaleniu różnymi rzeczami. 
Trochę martwi mnie, że niektó-
rzy z nich tak rozpędzili się w sa-

mozachwycie, że przypisują sobie 
sukcesy innych. Pozwoli Pan, że 
pomimo wielu osiągnięć na rzecz 
mieszkańców przemilczę swoje 
osobiste sukcesy i ocenę swojej 
pracy pozostawię mieszkańcom. 
Wierzę i ufam Im, że docenią pra-
cę radnych w najbliższych wybo-
rach samorządowych. Uważam, że 
sukces w działaniach Rady Dziel-
nicy nie jest sprawą indywidualną, 
ale pracą zespołową wszystkich. 
Ja tylko słucham mieszkańców 
i dokładam wszelkich możliwych 
starań, aby realizować ich potrze-
by i marzenia. 

- Co jeszcze jest do zrobienia 
na Ursynowie? O co będzie Pan 
zabiegał?

- Jestem bezpartyjnym radnym, 
wiceprezesem Stowarzyszenia Ini-
cjatywy Mieszkańców Ursynowa 
wybranym z Okręgu wyborczego 
nr 1, tzw. Zielonego Ursynowa. 
Moja praca ma służyć wszyst-
kim mieszkańcom Ursynowa. 
Współpracując z mieszkańcami 
oraz wywodząc się z bezpartyj-
nego Stowarzyszenia Inicjatywy 
Mieszkańców Ursynowa, któ-
re ma swojego przedstawiciela 
w Zarządzie Dzielnicy w osobie 
wiceburmistrza Antoniego Po-
mianowskiego działam i odnoszę 
sukcesy na rzecz całej dzielnicy. 
Prawdą jest, że problemy Zielone-
go Ursynowa są najbliższe mojemu 
sercu, gdyż właśnie w tym regio-
nie mieszkam od urodzenia, moje 
dzieci chodziły tu do przedszkola 
i szkoły i mam nadzieję że one 
też będą chciały zamieszkać w tej 
dzielnicy.  Wiele jest do zrobienia 
na rzecz mieszkańców enklawy 
Kłobucka, czy Starego Imielina 
i Jarów. Oczekiwania i potrzeby 
są różne. Dużym problemem na 
osiedlach Imielina i Jarów jest 
kwestia parkowania i tranzytu 
mieszkańców spoza Ursynowa. 
SMB Jary jest spółdzielnią, która 
czynnie próbuje znaleźć rozwią-
zania tych kwestii. Oczywiście 
do wielu zmian muszą przekonać 
się mieszkańcy, niektóre zmiany 
wymagać będą dalszych popra-
wek i ewoluowania, z niektórych 
pomysłów być może spółdzielnia 
będzie musiała się wycofać, ale 
doceniam Zarząd Spółdzielni, 
że dostrzega problem i próbuje 
go rozwiązać. Enklawa Kłobu-
cka nie tylko ma problem z nowo 
wybudowanymi budynkami ko-
munalnymi, które oddane do 
użytkowania cztery lata temu są 
nieustannie remontowane. Prob-
lemem nadal pozostaje bezpie-
czeństwo, brak infrastruktury 
i komunikacja. Południowa część 
Zielonego Ursynowa jest słabo 
skomunikowana a jednocześnie 
wykorzystywana jako tranzyt dla 
mieszkańców z Piaseczna, Raszy-
na i innych okolicznych miejsco-
wości. Nie wpływa to na komfort 
życia mieszkańców, a zwiększa 
niebezpieczeństwo wypadków.

dokończenie na stronie 6
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SŁUCH  
nieIDEALNY

SŁUCH STATYSTYCZNIE
Zgodnie z wynikami Narodowe-
go Spisu Powszechnego problem 
niedosłuchu dotyczy w Polsce 
ponad 6 mln osób. Niemal po-
łowa osób po 50. roku życia ma 
kłopoty ze zrozumieniem roz-
mowy w hałasie, a wśród osób 
starszych na niedosłuch cierpi 
aż 74% badanych. Niedosłuch 
nie jest już wyłącznie domeną 
seniorów, dotyka także mło-
dzież i małe dzieci. Co czwarty 
polski nastolatek ma kłopoty ze 
słuchem – wynika z danych ze-
branych podczas Narodowego 
Testu Słuchu. 

Dlaczego słyszymy coraz go-
rzej?

Pierwszą przyczyną nabyte-
go niedosłuchu jest starzenie się 
społeczeństwa, co jest procesem 
nieuniknionym. Drugim powo-
dem jest wszechobecny hałas: go-
dziny spędzone ze słuchawkami 
w uszach, spacery po ruchliwych 
i gwarnych ulicach, harmider pod-
czas koncertów i imprez, praca 
w fabryce przy głośno pracujących 
urządzeniach. 

Światowa Organizacja Zdrowia 
szacuje, że aż 1/10 ludzi na całym 
świecie jest codziennie narażona 
na uciążliwe dźwięki, które powo-
dują stałą degradację słuchu.

NADSTAW USZU
Twoi bliscy irytują się, że zbyt 
głośno oglądasz telewizję? Masz 
wrażenie, że Twoi rozmówcy mó-
wią niewyraźnie przez telefon? 
Słyszysz dźwięk w głośnym oto-
czeniu, ale nie jesteś w stanie zlo-
kalizować jego kierunku? Odczu-
wasz brzęczenie, bądź szumienie 
w uszach?

SŁUCH POD LUPĄ
Ludzki układ słuchowy jest bardzo 
złożony, a gdy zaczyna szwanko-
wać, nie wystarczy po prostu za-
łożyć dowolny aparat słuchowy, 
włączyć go i ustawić głośność. Aby 
jak najlepiej wykorzystać słuch, 
należy zacząć od wizyty u spe-
cjalisty. Zbada on słuch, wypyta 
o styl życia i wspólnie z pacjentem 
znajdzie najlepsze rozwiązanie. 
Badanie słuchu jest bezbolesne, 
bezinwazyjne i szybkie, a wiele ga-
binetów akustyki słuchu wykonuje 
je bezpłatne. Często skutecznym 
rozwiązaniem otwierającym drzwi 
do świata dźwięków, które wyda-
wały się bezpowrotnie utracone, 
może okazać się aparat słuchowy.

APARAT NIE TAKI STRASZNY
W Polsce aparaty słuchowe, bez 
względu na wiek są refundowane. 
Współczesne aparaty słuchowe to 
maleńkie cuda techniki. Ich czu-

łe mikrofony koncentrują się na 
mowie, jednocześnie wytłumiając 
hałasy otoczenia. Mogą one być 
regulowane za pośrednictwem 
smartfona, współpracują z wielo-
ma innymi urządzeniami elektro-
nicznymi, z których korzystamy 
na co dzień. Są prawie niewidocz-
ne lub zminiaturyzowane do ele-
ganckich i estetycznych kształtów, 
a ich obsługa jest bardzo prosta.

Aparaty słuchowe dopasowane 
do możliwości słuchowych i po-
trzeb pacjenta pomagają słyszeć 
optymalnie w różnych sytuacjach 
i w każdych warunkach aku-
stycznych. Ich noszenie powo-
duje mniejszy wysiłek słuchowy, 
łatwiejsze zapamiętywanie oraz 
lepsze rozumienie mowy nawet 
w głośnym otoczeniu. Pozwala-
ją również zlokalizować źródło 
dźwięku, co znacznie podnosi 
bezpieczeństwo użytkowników. 

Noszenie ich zapobiega dalszej 
degradacji słuchu, zwiększa kom-
fort słyszenia, a tym samym funk-
cjonowania osób niedosłyszących. 
Zaczynają czuć się bezpieczniej, 
wraca ich pewność siebie oraz ra-
dość życia.

Na naszym słuchu polegamy 
w wielu istotnych sytuacjach ży-
ciowych, dlatego nie zapominajmy 
go cenić i dbać o niego.

Plac zabaw 
przy Sadku gotowy

Zakończyła się budowa placu za-
baw przy Sadku Natolińskim (ul. 
Żabińskiego/Małcużyńskiego). 
Wykonanie tego zadania inwe-
stycyjnego, realizowanego w ra-
mach budżetu partycypacyjnego 
kosztowało 188 436 zł. Plac zabaw 
zajmuje powierzchnię ok. 600 m2, 
naprzeciwko istniejącej siłowni 
plenerowej. - Skutecznie realizuje-
my projekty z budżetu partycypa-
cyjnego. Otwarty dziś plac zabaw 
to uzupełnienie istniejącej obok 

siłowni plenerowej. Sądzę że w tej 
części Ursynowa będzie to jedno 
z ciekawszych miejsc aktywności, 
do której niezmiennie zachęcam 
naszych mieszkańców – infor-
muje Robert Kempa, burmistrz 
Ursynowa.

Plac zabaw został wyposażo-
ny w: zestaw gimnastyczny typu 
„małpi gaj”: czworokąt spraw-
nościowy, 3 trampoliny ziemne, 
zestaw gimnastyczny typu „zakrę-
cona droga”, zestaw słupków do 

ćwiczenia równowagi, równoważ-
nia prosta na sprężynach, hamak, 
huśtawka podwójna, stół do ping-
-ponga. Prace obejmowały także 
montaż bezpiecznej nawierzchni 
(zielonej) pod „małpim gajem”, 
czworokątem sprawnościowym 
i huśtawką (ok. 125 m2), montaż 
ławek i koszy na śmieci (po 6 szt.), 
wykonanie ogrodzenia panelowe-
go z dwiema furtkami, oraz mon-
taż dwóch latarni.

Spotkajmy się 
Razem na Bielanach
WŁADYSŁAW ADAMSKI

Tylko w ciągu pierwszych dwudzie-
stu dni września stowarzyszenie 
Razem dla Bielan zorganizowało 23 
spotkania z mieszkańcami dzielnicy. 
Dodając do tego zebrania na osied-
lach można uznać aktywność człon-
ków stowarzyszenia za imponującą.

Filarem spotkań bezpartyjnego 
komitetu wyborczego Stowarzy-
szenia „Razem dla Bielan” są dwu-
godzinne spotkania odbywające 
się w różnych miejscach dzielnicy. 
Odbywają się przy stacjach metra, 
obok punktów handlowych, a tak-
że w charakterystycznych punktach 
Bielan. Łączy je to, że wszystkie 
trwają dwie godziny. Zaczynają się 
o 17.00 i kończą o 19.00. 

-  Jesteśmy bezpartyjnym ko-
mitetem i w przeciwieństwie do 
partii politycznych nie korzystamy 
z dotacji, a nasze środki są bardzo 
skromne. Dlatego wychodzimy do 
mieszkańców i rozmawiamy wszę-
dzie, gdzie tylko można – wyjaśnia 
przewodniczący Stowarzyszenia 
„Razem dla Bielan” Grzegorz Pie-
truczuk.  

Z dotychczasowych spotkań 
wynika, że mieszkańcy chętnie 
włączają się do dyskusji. Najczęś-
ciej przewijającymi się tematami 
są sprawy związane z komunikacją 

miejską, bezpieczeństwem, remon-
tami,  ale też ze stanem dróg. Często 
pojawia się również temat placów 
zabaw, gdzie  Grzegorz Pietruczuk 
ma się czym pochwalić. To właśnie 
dzięki jego staraniom pojawiło się na 
Bielanach wiele  tego typu miejsc, a  
zmodernizowanych placów zabaw 
jest jeszcze więcej. -  Czekamy na 
każdego, kto ma do nas jakiekolwiek 
pytania – dodaje  uczestnicząca 
w dotychczasowych spotkaniach 
na Rudzie przewodnicząca zarzą-
du samorządu mieszkańców osiedla 
Ruda Ewa Turek. – Jesteśmy otwarci 
na sugestie.

W spotkaniach biorą także udział 
inni kandydaci startujący w wybo-
rach z list komitetu wyborczego 
„Razem dla Bielan”, w tym obecne 
radne: Anna Czarnecka i Iwona 

Walentynowicz oraz Włodzimierz 
Piątkowski, zastępca burmistrza 
dzielnicy Bielany.  

- Warto dodać, że osoby, które nie 
mogą z różnych względów przyjść 
na spotkania, a chciałyby poroz-
mawiać o przyszłości Bielan, mogą 
napisać do nas na Facebooku – pro-
ponuje kandydujący z Chomiczówki  
Krystian Lisiak.

Kandydaci komitetu wyborczego 
„Razem dla Bielan” przekonują też 
dlaczego warto głosować na lokalne 
komitety zamiast na partie politycz-
ne. - My nie będziemy skrępowani 
instrukcjami prezesów i partyjnych 
bonzów – konkluduje Grzegorz Pie-
truczuk. - Nie będziemy wyrażać 
wdzięczności rozdając stanowiska 
i posady. Dla nas liczy się tylko głos 
mieszkańców dzielnicy. 

dokończenie ze strony 1
Nie rozumiem, dlaczego ludzie 

z polityki poprzez swoją retorykę 
i frustrację wzajemną nie szanują 
swoich wyborców. Kiedy miarą 
polityka, samorządowca, człowie-
ka będzie dobra praca, słuchanie i  

rozwiązywanie problemów zwy-
kłych ludzi? 

Jest okazja w tych wyborach by 
partiom  powiedzieć nie.

Oddajcie swoje głosy na listę 
Bezpartyjnych Samorządowców.

Andrzej Wersołowski 

Partie nawijają makaron
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dokończenie ze strony 2
Mam kilka gotowych pomysłów 

i projektów, które po zaakcepto-
waniu przez mieszkańców mogą 
ten stan zmienić.  

- Następne wybory za pięć lat. 
Jak Pan sobie wyobraża Zielony 
Ursynów w roku 2023?

- Odpowiedź na pytanie Pana 
redaktora to wojna marzeń i rea-
liów. Chciałbym, aby w tym okresie 
zrealizować jak najwięcej inwesty-
cji poprawiających życie i bezpie-
czeństwo mieszkańców. Chciał-

Aby Zielony Ursynów 
nie był traktowany po macoszemu
Z Piotrem Wajszczukiem, radnym Ursynowa z Inicjatywy Mieszkańców 
Ursynowa rozmawia Jarosław Zawadzki.

bym, aby udało się nam pozyskać 
jak największe fundusze, które 
pozwolą te marzenia zrealizować. 
Marzą mi się objęte siecią kanali-
zacji wszystkie nieruchomości na 
Zielonym Ursynowie, bezpieczne 
chodniki wzdłuż oświetlonych 
ulic, chciałbym, aby dzieci z Zie-
lonego Ursynowa mogły jednym 
autobusem dojechać do kina, a do-
rośli dotrzeć do urzędu. Chcę, aby 
miasto zapłaciło ludziom za wy-
właszczone nieruchomości, marzę 
o tramwaju wzdłuż Puławskiej. 

Żądam, aby tunel Południowej 
Obwodnicy Warszawy wyposażo-
ny był w filtry spalin. Chcę, aby na 
Zielonym Ursynowie wybudowano 
basen z atrakcyjną infrastrukturą. 
Nie chcę, aby dzieci uczyły się na 
dwie zmiany, dlatego chcę budowy 
i rozbudowy szkół. Muszą powstać 
nowe żłobki i przedszkola, a oddział 
pediatryczny w nowo budowanym 
Szpitalu Południowym ma być fak-
tem, a nie obietnicami wyborczymi 
kandydatów na prezydenta miasta. 

- Dziękuję za rozmowę.

Podajemy bez skrótów w ślad za portalem www.transport-publiczny.pl

Schemat w warszawskim metrze miał ujawnić tajny kompleks policji
Na jednej ze stacji warszaw-
skiego metra plan okolic stacji 
miał wskazywać drogę do Biura 
Techniki Operacyjnej Komendy 
Głównej Policji. Problem w tym, 
że ta jednostka, zajmująca się m.in. 
podsłuchiwaniem i przenikaniem 
do świata przestępców, jest… taj-
na i nigdy na żadnym schemacie 
znaleźć się nie powinna. O spra-
wie stację TVN 24 poinformował 
jeden z policjantów.

Na każdej stacji warszawskiego 
metra znajdują się schematy okolic 
stacji, ułatwiające orientację po-

dróżnym. Umieszczone są na nich 
obiekty znajdujące się w bezpo-
średnim otoczeniu stacji. Czasem, 
jak się okazuje, niepotrzebnie. Na 
jednej ze stacji na planach zazna-
czono budynek Biura Techniki 
Operacyjnej Komendy Głównej 
Policji. To obiekt, w którym pod-
słuchuje się rozmowy przestępców, 
znajduje się pion obserwacji, ale 
też siedzibę mają policjanci prze-
nikający do świata przestępczego. 
Obiekt ten powinien być… tajny

Policja od dawna dba o odpo-
wiednie zabezpieczenie obiektu. 

Formalnie ma on siedzibę w ko-
mendzie głównej na Puławskiej, 
a rzeczywisty adres nie jest nigdzie 
podawany. Budynek nie jest ozna-
czony w terenie, nie pojawiają się 
tutaj osoby w mundurze. Jak to się 
stało więc, że obiekt znalazł się na 
schematach w metrze? – Tworząc 
grafiki, posługujemy się powszech-
nie dostępnymi informacjami 
o lokalizacji instytucji i obiektów 
użyteczności publicznej, jak szkoły 
i przychodnie. W tym konkretnym 
przypadku źródłem informacji był 
jeden z serwisów mapowych, na 

których instytucja ta jest zazna-
czona – powiedział TVN-owi To-
masz Kunert, rzecznik Zarządu 
Transportu Miejskiego.

Schematy wiszą na stacjach od 
otwarcia centralnego odcinka II 
linii metra, czyli od trzech lat. 
W tym tygodniu nazwa została 
jednak ze schematów usunięta. 
– Biuro Kontroli i Biuro Spraw 
Wewnętrznych już sprawdza, 

jak doszło do tej sytuacji. Nigdy 
nie powinno do niej dojść, bo to 
zagrożenie dla naszych funkcjo-
nariuszy – przekazała stacji Ko-
menda Główna Policji.

Jak pisał niegdyś Dziennik, 
obiekt był już dwukrotnie nara-
żony na dekonspirację. Pierwszy 
raz, gdy urzędnicy stołeczni po-
nad dekadę temu przygotowali 
mapę fotograficzną. Wszystkie 

tajne obiekty zostały zaczernione 
i tym samym ujawnione. Pięć lat 
temu natomiast urzędnicy rządowi 
z ministrem Jackiem Cichockim 
na czele, wraz z licznymi osoba-
mi w mundurach, a także niema-
jących odpowiednich certyfikatów 
bezpieczeństwa uczestniczyli w ot-
warciu Centrum Przetwarzania 
Danych.

Polityczne gruszki na wierzbie, 
a propozycje Bezpartyjnych Samorządowców Warszawy 
ciąg dalszy z poprzedniego wydania Południa

9. Nie obiecujemy, że wybuduje-
my 50 tysięcy mieszkań komunal-
nych za 7,5 mld zł, czyli po 3 tys. zł 
za 1m² powierzchni, jak liczy cudo-
twórca Jan Śpiewak chyba że on nam 
je wybuduje by wynająć je za średnio 
5 zł za 1m², bo taki jest średni czynsz 
komunalny w Warszawie. 

Miasta i jego podatników nie 
stać na takie rozdawnictwo. 4 

Wyremontujemy natomiast 5 
tys. istniejących mieszkań pu-
stostanów komunalnych, a tyle 
jest wniosków o mieszkania ko-
munalne dla osób uprawnionych 
(z niskim dochodem). 

Wprowadzimy też dopłaty do 
wynajmu mieszkań w lokalach 
prywatnych dla osób z niskim 
dochodem by stać ich było na 
mieszkanie „od teraz”. 

Patryk Jaki każdemu, kto nie 
ma mieszkania chce dać 1000 zł 
miesięcznie na czynsz mieszkanio-
wy, choć prawo na to nie zezwala. 
Ani tyle, ani wszystkim. Ale prze-
cież władza wszystko może. 

My będziemy wspierać, ale 
tylko ubogich, bo to jest możliwe 
zgodnie z prawem. 

10. Nie widzimy powodu by 
sprzedawać mieszkania komunal-
ne z bonifikatą 90%, czyli za śred-
nie mieszkanie 18 tys. zł (50m² po 4 
tys. zł m²) by w to miejsce budować 
mieszkania komunalne po 400 tys. 
złotych (50m2 po 7 tys. m2 + grunt) 
i by wynajmować je po 5 zł/m2. 

Miasto to nie totolotek, w któ-
rego gra Patryk Jaki wydając zło-
tówki z budżetu Warszawy „na 
chybił trafił”. 

11. Nie będziemy zakazywać 
budowy mieszkań developerom 
i nie będziemy zakazywać sprze-
dawania im w przetargach grun-
tów miejskich pod budowę, jak 
chce Jan Śpiewak, bo prawo na to 
nie zezwala. 

Będziemy zachęcać develope-
rów by kupowali grunty miejskie 
i dobrze płacili oraz chcemy by 
budowali więcej mieszkań, wtedy 
będą tańsze dla naszych miesz-
kańców. 

Będziemy zobowiązywać deve-
loperów by wraz z budową miesz-
kań partycypowali w kosztach 
budowy miejskiej infrastruktu-
ry społecznej (przedszkola, żłob-
ki itp.) oraz technicznej (media, 
drogi). 

Następne gruszki za tydzień
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l Docieplanie budynków, szyb-
ko, tanio, solidnie, 502 053 214

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

l Poszukuję opiekunki do 
dziecka tel 509 053 042

l Pracownik biurowo - księgowy, 
mile widziana obsługa programu 
Comarch, 602 537 844, 

k.bak@atsreklama.pl

USŁUGI
l Cyklinowanie, 787 726 963

l CYKLINOWANIE 692 920 192

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 Niemiecki 662 885 945

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 KUPIE MOKOTÓW KAWALER-
KĘ 798 524 045

l Studentowi niepalącemu 
wynajmę umeblowany pokój na 
Sadybie 605 730 737

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 
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

dokończenie ze strony 1
Obszarem o największej liczbie 

takich nieruchomości okazał się 
właśnie teren Augustówki i Sie-
kierek, który może poszczycić się 
„palmą pierwszeństwa” w niedo-
inwestowaniu na mapie Warszawy.

Fawela siekierkowsko-augu-
stowska nie jest wytworem ich 
mieszkańców, a wyłącznie wyni-
kiem braku uwagi ze strony władz 
miasta, które nie wiedzieć czemu 
na terenie jednej z najbardziej pre-
stiżowych dzielnic tworzą dzielni-
cę nędzy i ubóstwa, z którego skut-
kami walczy się przecież w UE.

W świecie dzisiejszych hie-
rarchii wartości społecznych UE 
pojęcie walki z wykluczeniem 
społecznym, strefami ubóstwa 
i przyjaznego mieszkańcom miast 
ładu przestrzennego nabiera sta-
le rosnącego znaczenia. Stają się 
one bowiem synonimami niezby-
walnych elementów jakości życia 
z zachowaniem otaczającego nas 
środowiska naturalnego oraz tym, 
że są dowodem na efektywne pod 
względem społecznym gospodaro-
wanie miastem. Światowe trendy 
w polityce przestrzennej wyrażają 
się funkcjonalnością, logiką pro-
wadzonych przez miasto inwesty-
cji, czytelnością podejmowanych 
działań oraz ich jak najlepszym 
zharmonizowaniem dla mieszkań-
ców. Wtedy też powstaje starannie 
zaplanowana i uporządkowana 
całość, której wszystkie składowe 
elementy poddane są tym samym 
regułom gry, gdzie logika takiego 
funkcjonowania tworzy wysoką 

Podzielony Mokotów
PRZEMYSŁAW MILLER

jakość życia dla mieszkańców 
z funkcjonalnością otaczającej ich 
infrastruktury.

Brak kompleksowych rozwią-
zań tej skali problemów wraz ze 
stworzeniem mechanizmów prze-
ciwdziałającym wszystkim opisa-
nym procesom powoduje, że Mo-
kotów bezpowrotnie zatraca swój 
pierwotny charakter i esprit, które 
były jego niekwestionowanymi wi-
zytówkami na przestrzeni ostat-
nich kilkudziesięciu lat historii.

To również ostatnia dzielnica 
na mapie Warszawy, która nie zde-

cydowała się do dnia dzisiejszego 
na wybudowanie swojej siedziby 
- ratusza, w którym jej mieszkańcy 
w godnych warunkach mogliby za-
łatwiać wszelkie sprawy związane 
z kwestiami swojego zamieszkania 
na Mokotowie. Jest to też kolejny 
przykład na brak logiki działania 
polegającej na budowaniu okre-
ślonych więzi z mieszkańcami. 
Takie antyspołeczne podejście do 
mieszkańców dzielnicy świadczy 
niestety tylko o tym, że proces bi-
polaryzacji w rozwoju dzielnicy 
będzie postępował konsekwentnie 

dalej w myśl starej rzymskiej zasa-
dy „divide et impera”.

Powstaną nowe zamknięte 
enklawy selekcjonowanego luk-
susu, modne kluby i restauracje 
i powstaną również nowe obszary 
usankcjonowanej przez włodarzy 
nędzy, gdzie zwiększy się tylko 
odsetek ludzi wykluczonych spo-
łecznie. Takie miejsca będą po-
wstawały nie tylko na Siekierkach, 
ale i na terenie Sielc, starego Gór-
nego Mokotowa, Sadyby, Wierz-
bna, Czerniakowa - tj. wszędzie 
tam, gdzie nie poprawia się przez 

dziesięciolecia stanu zaniedbanej 
bądź zniszczonej infrastruktury. 
Być może za 20-30 lat Mokotów 
będzie być musiał objęty nie pro-
cesem mikrorewitalizacji a kom-
pleksowej, bo nie składa się on 
tylko z willi i kilku zamkniętych 
apartamentowców.

Siłą napędową dzielnicy w myśl 
zasad społeczeństw obywatelskie-
go nie są jej urzędnicy

z nada nia pol it ycznego, 
a mieszkańcy, którzy tworzą na 
jej terenie wieloraką wspólnotę 
funkcjonującą na wielu ważnych 

płaszczyznach życia - czego nie 
dostrzegają władze.

To dziwna jak na XXI w. wizja 
rozwoju Mokotowa, raczej bliższa 
tej XIX-wiecznej z kart „Lalki” 
Bolesław Prusa, człowieka zwra-
cającego jak nikt inny uwagę na 
problem wykluczenia, ubóstwa 
i kontynuowania w życiu spo-
łecznym takich podziałów, które 
nigdy nie prowadzą do pełnopraw-
nego rozwoju a stają się wręcz jego 
czynnikiem hamującym.

FOT. PRZEMYSŁAW MILLER

Z mapami na rowerach

Około 100 zawodników walczyło 
w słoneczny weekend 15-16 wrześ-
nia w Mazovia Cup w Rowerowej 
Jeździe na Orientację. Jest to sport, 
w którym umiejętność szybkiej 
jazdy rowerem w terenie (lasy, 
łąki) trzeba łączyć z nawigacją 
na podstawie bardzo dokładnej, 
specjalnie przygotowanej mapy. 
Zwycięzcą zostaje zawodnik, który 
najszybciej potwierdzi obecność 
na oznaczonych na mapie kolej-

nych kilkunastu punktach, zlo-
kalizowanych w lesie. Z drugiej 
strony  jest to sport dla każdego, 
w każdym wieku. Długości tras 
dla najmłodszych, 12-latków, nie 
przekraczały 6 km; seniorzy mieli 
do pokonania ponad 30 km, a we-
terani, 70- latkowie około 12.

W ramach pucharu, w niedzielę 
rozegrano Mistrzostwa Polski na 
dystansie długim. Z reprezentan-
tów klubów warszawskich wygrali: 

Ula Wąsiewicz (12-latki), Marzena 
Wąsiewicz (panie po czterdziestce) 
– obie „Team 360 stopni”, Bartosz 
Niebielski (Juniorzy 17 lat) – UKS 
Falenica.

Kolejne zawody lokalne (w ra-
mach Pucharu Warszawy i Ma-
zowsza) – już 22 i 23 września 
w Sękocinie. Start – dla wszyst-
kich chętnych. Szczegóły na www.
orienteering.waw.pl

(pj)

Tunele na Woli 
wydrążone
W niedzielę, 16 września, war-
szawiacy mieli niepowtarzalną 
okazję z bliska zobaczyć  potęż-
ne maszyny, które przez blisko 
250 dni pracowały pod ziemią, 
budując kolejny odcinek II linii 
metra. Choć całe tarcze TBM 
mają niemal 100 m długości, 
to ich zasadniczą częścią są 
głowice skrawające. To właśnie 
głowice, które „kroją” grunt, 
można było obejrzeć podczas 
dnia otwartego.

– Tarcze są już na powierzch-
ni, a to oznacza, że prace przy 
budowie tuneli drugiej linii 
metra na Woli są już w całości 

zakończone. TBM Krystyna 
i Maria, które wybudowały po 
ponad 2,5 kilometra podziem-
nych korytarzy czeka teraz 
zasłużony odpoczynek i prze-
gląd – być może będą jeszcze 
drążyć tunele w stolicy. Na bu-
dowie natomiast rozpoczyna 
się etap układania torowiska 
i wszystkich niezbędnych insta-
lacji. Dalej są już tylko prace 
wykończeniowe – powiedziała 
Renata Kaznowska , wicepre-
zydent Warszawy, która wraz 
z warszawiakami przyszła na 
dzień otwarty na placu budowy 
przy ul. Kasprzaka.


