
Mamy  
jedynkę
ANDRZEJ ROGIŃSKI

Państwowa Komisja Wyborcza 26 
września wylosowała numery na 
listach wyborczych do wyborów 
samorządowych dla poszczegól-
nych komitetów. W losowaniu 
wzięło udział 10 komitetów wy-
borczych o zasięgu ogólnokrajo-
wym.

Udział w tym losowaniu przy-
sługiwał jedynie tym komitetom, 
które zarejestrowały listy w co 
najmniej połowie okręgów w wy-
borach do wszystkich sejmików 
wojewódzkich. Wylosowany nu-
mer przyjmą listy danego komi-
tetu nie tylko w wyborach do sej-
mików, ale także w wyborach do 
rad powiatów, rad gmin i dzielnic. 
Wylosowane numery: Lista nr 1 
– KWW Bezpartyjni Samorzą-
dowcy, Lista nr 2 – KW Polskie 
Stronnictwo Ludowe, Lista nr 3 
– KW Partia Zieloni, Lista nr 4 
– KKW Platforma.Nowoczesna 
Koalicja Obywatelska, Lista nr 5 
– KKW SLD Lewica Razem, Lista 
nr 6 – KW Partia Razem, Lista 
nr 7 – KW Ruch Narodowy RP, 
Lista nr 8 – KWW Kukiz’15, Lista 
nr 9 – KWW Wolność w Samo-
rządzie, Lista nr 10 – KW Prawo 
i Sprawiedliwość.

Jak z powyższego widać kan-
dydaci na radnych dzielnic, do 
Rady Warszawy i do Sejmiku 
Mazowsza z listy KWW Bezpar-
tyjni Samorządowcy będą korzy-
stać z przywileju posługiwania się 
numerem 1.

Teraz cała Polska dowiedziała 
się, że Bezpartyjni Samorządow-
cy istnieją i przeciwni nam pro-
pagandyści nie będą tego faktu 
w stanie zamieść pod dywan. Jest 
nas wielu i czujemy wzrost po-
parcia. Przecież ludzie wiedzą, że 
jesteśmy spośród nich, że mamy 
realne programy. Wyborcy mają 
własne zdanie i dlatego na nich 
liczymy. Jesteśmy świadomi tego, 
że bezpartyjnych Polaków jest 
więcej niż partyjnych. Teraz nie 
trzeba wybierać mniejszego zła. 
Teraz istnieje trzecia siła, mocna 
poparciem ludzi.
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WYJĄTKOWE TAPETY

Nadchodzi
NOWE

Rywalizacja komitetów wyborczych w nowej odsłonie

Kto odda więcej krwi? 
Uruchamiamy wielką akcję odda-
wania krwi wśród samorządow-
ców i przyłączamy się w ten sposób 
do akcji oddawania krwi z okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości!

Podczas konferencji prasowej 
pod Pałacem Kultury i Nauki 

w Warszawie 26 września 2018 r. 
oficjalnie zaprosiliśmy wszystkie 
komitety wyborcze w całej Polsce 
do oddania jak największej ilości 
krwi. Nasz kandydat na Prezyden-
ta Sławomir Antonik (na zdjęciu 
przed krwiobusem) dziś, jako 
pierwszy, świecił dobrym przy-

kładem i oddał krew, co robi od 
lat, a nie tylko przed wyborami. 

Mamy nadzieję, że komitety 
będą walczyć do ostatniej kro-
pli krwi w tym szczytnym celu 
i przyjmą zaproszenie do tej ak-
cji. Wyniki poszczególnych ko-
mitetów będą rejestrowane przez 

RCKiK i ogłoszone tuż przed 
wyborami. My, jako Bezpartyjni 
Samorządowcy oddajemy krew na 
hasło Bezpartyjni do czego zachę-
camy również naszych znajomych!

W każdą środę od godziny 11.00 
do godziny 16.00 przed Pałacem 
Kultury i Nauki jest podstawiany 

specjalny krwiobus, a samo pobie-
ranie krwi z badaniem trwa około 
godziny i nie ma wymogu, aby być 
na czczo. Krew można również od-
dawać w każdym innym punkcie 
krwiodawstwa, do czego po raz 
kolejny serdecznie namawiamy!

Bogdan Żmijewski

FOT. ANDRZEJ KOZERA

Bezpartyjni Samorządowcy - ogólnopolscy
Komitet Wyborczy Wyborców 
Bezpartyjni Samorządowcy uzy-
skał status ogólnopolskiego ko-
mitetu wyborczego – zarejestro-
waliśmy bowiem listy wyborcze 
do 62 okręgów wyborczych do 
sejmików wojewódzkich, z ogól-
nej liczby 85 w całym kraju, przy 
czym w każdym województwie 
zarejestrowaliśmy listę wyborczą 
do sejmiku w co najmniej jednym 
okręgu. Zarejestrowaliśmy oko-
ło 450 kandydatów do sejmi-
ków i około 300 kandydatów do 
rad powiatów, a współpracujące 
z nami komitety lokalne zare-
jestrowały w całym kraju setki 
kandydatów do rad miejskich 
i gminnych. Należy dodać, że 
KWW Bezpartyjni Samorządow-
cy wystawia też pod swoją marką 
wielu bezpartyjnych kandydatów 
na prezydentów dużych miast, 
jak Warszawa, Łódź, Wrocław, 
Szczecin, Zielona Góra, Radom, 
ale też kandydatów na prezyden-
tów i burmistrzów w wielu mniej-
szych ośrodkach, jak Nowy Sącz, 
Suwałki, Lubin, Bolesławiec, czy 
Sochaczew.

Oznacza to istotną zmianę ja-
kościową w stosunku do sytuacji 
sprzed 4 lat, gdy w kilku woje-
wództwach zostały co prawda za-
rejestrowane bezpartyjne komitety 
wyborcze w wyborach do sejmi-
ków, ale pod różnymi nazwami 
(m.in. KW Mazowiecka Wspól-
nota Samorządowa). Pamiętamy, 
że strategia polegająca na działa-
niu w rozproszeniu nie przełożyła 
się wówczas na sukces wyborczy. 
W tegorocznej kampanii samo-
rządowej KWW Bezpartyjni Sa-
morządowcy będzie uczestniczyć 
na równych prawach z partiami 
politycznymi i koalicjami partii 
politycznych, wszystkie nasze 

listy wyborcze otrzymają jeden 
z pierwszych numerów, wykorzy-
stamy bezpłatny czas antenowy 
w mediach publicznych itd. 

Naszym kandydatem na urząd 
Prezydenta m.st. Warszawy jest 
Sławomir Antonik, bezpartyjny 
burmistrz Dzielnicy Targówek, 
inżynier, prawnik i menedżer, któ-
ry pełni ten urząd od 6 lat (wcześ-
niej był zastępcą burmistrza). 
To osoba o bardzo dużej wiedzy 
i doświadczeniu w zarządzaniu 
w ramach struktury samorządowej 
w Warszawie. Żaden z kandydatów 
na prezydenta Warszawy zgłoszo-
nych przez partie polityczne nie 
posiada takiej jak on wiedzy ani 
doświadczenia. Osoby te nigdy nie 
pracowały w samorządzie teryto-
rialnym – jeśli zostaną wybrane, 
będą musiały się uczyć samorzą-
du od zera, albo poddadzą się woli 
urzędników, których zatrudnią 
w Gabinecie Prezydenta Miasta, 
w kluczowych biurach i zarządach 
komunalnych. 

W Warszawie zarejestrowa-
liśmy kandydatów do Sejmiku 
Mazowieckiego i do Rady m.st. 

Warszawy we wszystkich okrę-
gach wyborczych, przy czym listy 
do rady miasta złożyliśmy do reje-
stracji, jako pierwsi w Warszawie. 
KWW Bezpartyjni Samorządowcy 
wystawił też kandydatów do rad 
6. dzielnic Warszawy (Mokotów, 
Wilanów, Śródmieście, Ochota, 
Praga Południe i Wawer), a w 8. 
dzielnicach jest w sojuszu z lo-
kalnymi komitetami wyborczymi 
– oto ich nazwy:

Bemowo – Komitet Wyborczy 
Wyborców Wybieramy Bemowo 
z J. Dąbrowskim i BWS

Białołęka - Komitet Wyborczy 
Wyborców Koalicja Inicjatywa 
Mieszkańców Białołęki

Bielany – Komitet Wyborczy 
Stowarzyszenia „Razem dla Bie-
lan”

Praga Północ – Komitet Wy-
borczy Wyborców Kocham Pragę 

Targówek – Komitet Wyborczy 
Wyborców „Mieszkańcy Bródna-
-Targówka-Zacisza”

Ursus – Komitet Wyborczy 
Stowarzyszenie Obywatelskie 
w Ursusie

Ursynów – Komitet Wyborczy 

Projekt Ursynów – Lokalnie Naj-
lepsi

Włochy – Komitet Wyborczy 
Wyborców Wspólnota Mieszkań-
ców Dzielnicy Włochy

W pozostałych dzielnicach roz-
mowy o współpracy z lokalnymi 
komitetami są w toku.

Nasze listy wyborcze odzwier-
ciedlają pełen przekrój społeczny 
aktywnych mieszkańców Warsza-
wy, kobiet i mężczyzn, ludzi z du-
żym doświadczeniem i młodych, 
którzy nie działają w naszym mie-
ście w strukturach partii politycz-
nych, lecz w komitetach lokalnych, 
stowarzyszeniach, fundacjach, 
samorządzie spółdzielczym, czy 
radach osiedli. Bezpartyjni sta-
nowią bowiem ponad 98 % ogółu 
mieszkańców Warszawy.

Należy dodać, że pierwszy impuls 
do utworzenia KWW Bezpartyjni 
Samorządowcy w Warszawie dały 
lokalne organizacje zrzeszające 
bezpartyjnych samorządowców 
w poszczególnych dzielnicach na-
szego miasta – część z nich działa 
pod lokalną nazwą od wielu lat. 

dokończenie na stronie 4
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Festiwal Oświatowy Szkół i Przedszkoli

Nowe placówki oświatowe w Ursusie

Warszawskiej inauguracji roku 
szkolnego 2018/2019 w Ursusie 
towarzyszyły uroczyste otwarcia 
nowych placówek oświatowych. Po 
dwóch latach budowy do użytku 
oddane zostały Szkoła Podsta-
wowa nr 360 przy ulicy Dzieci 
Warszawy 42 oraz nowoczesne 
skrzydło przedszkola „Gąski 
Balbinki” przy ulicy Balbinki 1. 
W uroczystych otwarciach uczest-
niczyły m.in. władze dzielnicy Ur-
sus na czele z burmistrz Urszulą 
Kierzkowską oraz jej zastępcami 

Wiesławem Krzemieniem oraz 
Kazimierzem Sternikiem.

Szkoła Podstawowa nr 360
Szkoła Podstawowa przy ul. 

Dzieci Warszawy, wybudowana 
na zlecenie i ze środków Urzędu 
Dzielnicy Ursus, to nowoczesny 
kompleks z doskonale wyposażo-
nymi pracowniami, dwiema sa-
lami sportowymi, wielofunkcyj-
nymi boiskami i placami zabaw. 
Budynek został przystosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.  
Zastosowano tu szereg nowoczes-

nych rozwiązań, m.in. specjalne 
sufity tłumiące dźwięk, amortyzu-
jące podłogi w salach sportowych, 
system solarów wytwarzających 
energię do podgrzewania wody 
czy instalację, która odzyskuje 
tzw. wodę szarą wykorzystywaną 
do spłukiwania toalet. Koszt inwe-
stycji wyniósł 34 mln zł.

-  Od pomysłu do pierwszego 
dzwonka w nowej szkole minęły 
trzy lata. W 2015 roku obiecaliśmy, 
że przy Dzieci Warszawy 42 po-
wstanie szkoła na miarę XXI wie-

ku i dziś tę obietnicę realizujemy. 
Oddanie do użytku dla uczniów 
z dzielnicy Ursus jednej z najno-
wocześniejszych szkół w Warsza-
wie to dla mnie duża radość i oso-
bista satysfakcja  – powiedziała 
podczas otwarcia nowo wybudo-
wanej Szkoły Podstawowej nr 360 
Urszula Kierzkowska, burmistrz 
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

Przedszkole „Gąski Balbinki” 
Przedszkole nr 200 przy ul. 

Balbinki 1 to obecnie jedna 
z najnowocześniejszych  placówek 
przedszkolnych w dzielnicy Ursus. 
Podobnie jak w budynku szkoły 
tutaj także zastosowano nowator-
skie rozwiązania, m.in. elektrycz-
ne żaluzje czy akustyczne sufity, 
które zmniejszają odczuwalny 
poziom hałasu w budynku. 

Do dyspozycji dzieci oddane 
zostały oddziały z salami zajęć, 
łazienkami, prysznicami, kąci-
kami zabaw, a nawet oddzielnymi 
sypialniami. Stare skrzydło przed-
szkola zostało przebudowane i do-
stosowane do nowej infrastruktu-
ry. Przedszkolaki mogą korzystać 
z zewnętrznego placu zabaw, ogro-
du zimowego oraz specjalnej sali 
ćwiczeń dla edukacji sensorycznej. 
Unowocześniony został także blok 
żywienia, który dostosowano do 
obsługi większej liczby dzieci. 

Nowe skrzydło budynku to 
dodatkowa przestrzeń, która 
kolorami zachęca do zabawy 

i nauki. Przebudowa placów-
ki i budowa nowego skrzydła 
przedszkola o powierzchni 440 
m kw. odbyła się kosztem 7,5 mln 
zł. Dzięki inwestycji aż o 75, zo-
stała zwiększona liczba miejsc 
dla przedszkolaków w wieku od 
3 do 6 lat.

Inwestycje oświatowe to klu-
czowe zagadnienie, na którym 
w obecnej kadencji skupiły się 
władze Ursusa. Dzięki nowo po-
wstałym placówkom wszystkie 
dzieci z Ursusa znalazły miejsce 
w szkołach i przedszkolach na te-
renie Dzielnicy.

FOT. ANDRZEJ GRABSKI

FOT. Z ARCHIWUM URZĘDU

Na zdjęciu od lewej stoją: Kazimierz Sternik, Urszula Kierzkowska i Wiesław Krzemień
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Pożegnanie lata w rytmach rocka i disco
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Festiwal Oświatowy Szkół i Przed-
szkoli na stałe wpisał się w kalen-
darz wydarzeń dzielnicy Ursus. 
Jego kolejna edycja odbyła się 22 
września w parku Hassów. De-
dykowana była  setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości naszej 
Ojczyzny. Dlatego na hasło prze-
wodnie   Festiwalu zostało wybra-
ne: Ursus dla Niepodległej. 

Największą atrakcją wydarzenia 
był pochód, który przeszedł ulica-
mi Ursusa. Impreza adresowana 
była, jak zawsze, do wszystkich 
mieszkańców dzielnicy. Uro-

czystość rozpoczęła się paradą, 
podczas której dzieci i młodzież 
niosły 25 metrową flagę Polski. 
Wraz z mieszkańcami maszero-
wały pododdziały grup rekon-
strukcyjnych, a tuż obok jechały 
wozy bojowe. 

Oprócz pochodu dla uczest-
ników Festiwalu przygotowano 
wiele atrakcji: piknik historyczny 
z podobozem wojskowym, a w nim 
warsztaty patriotyczne, jazda na 
kucu oraz pokaz moździerzy; gra 
miejska – karta rekruta, koncert 
patriotyczny w wykonaniu ucz-

niów ursuskich szkół oraz wy-
stawy przygotowane przez szkoły 
i przedszkola. 

Należą się podziękowania 
wszystkim tym, którzy wzięli 
udział w paradzie, a w szczegól-
ności nauczycielom, którzy włożyli 
wiele wysiłku, by ich podopieczni 
jak najlepiej zaprezentowali się 
w koncercie, by należycie przy-
gotować wystawy. Wysiłek wielu 
osób przyniósł efekt w postaci za-
dowolenia młodych uczestników 
i ich rodzin. 

Ursus pożegnał lato koncertami 
w parku Czechowickim. 8 wrześ-
nia, na deskach amfiteatru wystą-
pili: Jacek Kawalec, Alizée oraz 
Lady Pank. Tydzień później pod-
czas Festiwalu Disco Polo, miesz-
kańcy dzielnicy mieli okazję bawić 
się m.in. z zespołem Weekend. 
Wydarzenia zorganizował Urząd 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 

Tradycyjnie przed występami 
artystów na scenie pojawili się 
burmistrz Urszula Kierzkowska 
oraz jej zastępcy Wiesław Krze-
mień oraz Kazimierz Sternik, 
którzy życzyli mieszkańcom 
doskonałej zabawy. W tym roku 
gwiazdą „Pożegnania lata” była 
francuska piosenkarka Alizée, 
na występ której przyjechali fani 
z całej Polski i Europy. Mieszkań-
cy mieli okazję wysłuchać jej naj-
większych przebojów, m.in. „Moi, 
Lolita”. Wieczorem na deskach 
amfiteatru królował zespół Lady 
Pank rozgrzewając publiczność 
popularnymi piosenkami.

Tydzień później mieszkańcy 
mieli kolejną okazję do dobrej 
zabawy podczas Festiwalu Di-
sco Polo.  Dzień pełen wrażeń 
rozpoczął IX Konkurs Latawca, 
w którym każdy uczestnik mógł 
stworzyć własny latawiec oraz 
wystartować w trzech kategoriach 

konkursu: najciekawszy latawiec, 
najdłuższy lot oraz latawiec nielot. 
Uczestników oceniało jury w skła-
dzie: burmistrz Urszula Kierzkow-
ska, Robert Faliszewski, Dariusz 
Pastor, Bogdan Olesiński, Aneta 
Wachnicka oraz Ryszard Rogal. 
Wieczorem na scenie królowały 

zespoły: Dennis, After Party, Ca-
masutra, Mejk, a w finale Week-
end. 

Dziękujemy za wspaniałą za-
bawę i zapraszamy na kolejne im-
prezy organizowane przez Urząd 
Dzielnicy Ursus. 
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Kolejna wpadka  
niedoszłego prezydenta
ANDRZEJ ROGIŃSKI, BOGDAN ŻMIJEWSKI

Do niedawna był kandydatem na 
urząd Prezydenta Warszawy. Te-
raz Piotr Guział spodziewa się, że 
zostanie wiceprezydentem miasta, 
pod warunkiem, że  Patryk Jaki 
zostanie wybrany. 

Kandydat na wiceprezydenta 
(to jest funkcja z mianowania) 
w świetle kamer oświadczył, że 
w ciągu roku wybuduje przedłu-
żenie ul. Woronicza na Mokotowie 
od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. 
Żwirki i Wigury. Nie zauważył 
jednak, że trwa już budowa tej 
drogi. 

Już kilka miesięcy temu wyda-
no pozwolenie na budowę. Kilka 
tygodni temu rozstrzygnięto prze-
targ na wykonawcę za ok. 14,5 mln 
zł. Buduje firma Falbruk, która 
właśnie zaczęła roboty w terenie. 
Jak Piotr Guział tego nie zauwa-
żył trudno dociec. A opowiadał 
dużo, z rzekomym znawstwem i ze 
swobodą o niezdarności dotych-
czasowej władzy co do procedur 
przetargowych oraz projektowych 
przy jej realizacji. Była to jednak 
zwykła manipulacja, którą życie 
obnażyło. 

Pozwalamy sobie w tym miejscu 
przypomnieć naszym Czytelni-
kom, że gazeta „Południe” piórami  
Andrzeja Rogińskiego i Bogdana 
Żmijewskiego bardzo upominała 
się o budowę tej drogi, a szczegól-

nie robili to mieszkańcy osiedla 
Politechnika. Osiedle to bowiem 
było zajeżdżone samochodami 
dojeżdżającymi i wyjeżdżającymi 
z Mordoru.

Jednocześnie informujemy, że 
pozwolenie na budowę tej ulicy 
zostało zaskarżone do Wojewo-

dy przez osoby zbliżone do PiS, 
tj. mieszkańców, którzy nie chcą 
tej ulicy, bo tak jest im dobrze, 
a w części z powodów politycz-
nych, by wykazywać rzekome 
fatalne działania obecnej władzy. 
Postawiono absurdalny zarzut, że 
przed wydaniem pozwolenia na 

budowę należało uzyskać decyzję 
środowiskową. Informujemy, że 
droga ma długość 900 m, a zgod-
nie z przepisami decyzja środowi-
skowa jest wymagana, gdy droga 
ma długość ponad 1000 m. No 
cóż. Gdy wiedzy brak, to budzą 
się upiory i fałszywe nadzieje.   

Całodobowa apteka 
wróciła na Bielany
WŁADYSŁAW ADAMSKI

W ubiegłym roku na Bielanach 
została zamknięta ostatnia ca-
łodobowa apteka. W ten sposób 
dzielnica licząca ponad 130 tysię-
cy mieszkańców  pozostała bez 
punktu, z którego usług można 
by korzystać w nagłych sytuacjach.

Działająca od ponad 50. lat 
całodobowa apteka przy ulicy 
Żeromskiego 13 najpierw skróci-
ła godziny pracy, a następnie za-
kończyła działalność. Dla tysięcy 
mieszkańców Bielan oznaczało to 
poważne utrudnienia w dostępie 
do leków w porze nocnej oraz 
w niedziele i w święta.  Starania 
o otwarcie całodobowej apteki 
jednak trwały. Nie odpuszczało 
stowarzyszenie „Razem dla Bie-
lan”. I chociaż nie było to łatwe 
w końcu się udało.

- Po tym jak zamknięto ca-
łodobową aptekę przy ulicy Że-
romskiego zwróciliśmy się jako 
stowarzyszenie „Razem dla Bie-
lan” do właścicieli innych aptek 
o rozważenie możliwości uru-
chomienia dyżuru całonocnego 
– mówi Grzegorz Pietruczuk, 
przewodniczący stowarzyszenia, 
a zarazem zastępca burmistrza 
Dzielnicy Bielany. – Rozmowy te 
zaowocowały utworzeniem cało-
dobowej apteki przy ulicy Kocha-
nowskiego 23.

Ciężar biznesowego ryzyka 
i koszty dyżuru nocnego wziął na 

siebie przekonany argumentami 
właściciel apteki. Apteka ruszyła 
15 sierpnia. Okazało się, że był 
to przysłowiowy „strzał w dzie-
siątkę”.

 - Najlepszym kryterium słusz-
ności decyzji o otwarciu apteki  
jest czas i klienci – zaznacza Kry-
stian Lisiak ze stowarzyszenia 
„Razem dla Bielan”. –  Z perspek-
tywy miesiąca widać, że klienci 
są zadowoleni. Otrzymujemy 
podziękowania od mieszkańców, 
a dla nas to najlepsza forma oceny.

- To bardzo ważne, że uda-
ło nam się zrealizować postu-
lat mieszkańców - nie kryje też 
satysfakcji inicjator całej akcji 
Radosław Sroczyński. – W tym 
przypadku nasze zaangażowanie 
i pozytywne odniesienie do po-
mysłu ze strony właściciela apteki 
dało świetne rezultaty.

Biorąc pod uwagę, że do tej pory 
zdarzają się przypadki „całowa-
nia klamki” w aptece przy ulicy 
Żeromskiego, którą zamknięto  
w ubiegłym roku, nowa placów-
ka zdaje się  niezbędna. Ważne 
też jest, że informacja o otwarciu 
całodobowej apteki przy Kocha-
nowskiego 23 rozchodzi się w bły-
skawicznym tempie. Oznacza to, 
że stowarzyszeniu „Razem dla Bie-
lan” udało się rozwiązać kolejny 
ważny dla mieszkańców dzielnicy 
problem.

Tu się kończy J.P. Woronicza

FOT. A. 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

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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Warszawa

Co aktorka robi w samorządzie?
Z Anną Nehrebecką rozmawia Stanisław Rafalski

- Zacznijmy od pytania tytu-
łowego. Zatem – co aktorka robi 
w samorządzie? A dokładniej – 
w Radzie Warszawy?

- Trochę rozbawił mnie pan tym 
pytaniem, ale odpowiem całkiem 
poważnie, bo odpowiedź jest i trud-
na i prosta jednocześnie. W samo-
rządzie jestem, bo od zawsze nie są 
mi obojętne sprawy naszego kraju 
i rzeczywistości, w której żyję. Nie 
tylko jako aktorka, ale po prostu 
jako osoba aktywna w życiu spo-
łecznym dostałam wiele lat temu 
propozycję startu w wyborach. Tak 

się złożyło, że zostałam wybrana 
bardzo dużą ilością głosów i w ten 
sposób zaczęłam pracę w samo-
rządzie. Celowo unikam sformu-
łowania „weszłam do polityki”, bo 
choć związana jestem z Platformą 
Obywatelską i to z jej listy ponownie 
startuję, to uważam się za działaczkę 
społeczną, a nie za polityka.

- Czym zajmuje się Pani kon-
kretnie w Radzie Warszawy?

- Przede wszystkim przewodni-
czę Komisji Nazewnictwa, ponadto 
jestem w Komisji Kultury, Komisji 
Polityki Społecznej i Komisji Etyki, 

która na szczęście zbiera się bardzo 
rzadko.

- A dlaczego „na szczęście”?
- Z bardzo prostego powodu: ko-

nieczność zwołania Komisji Etyki 
oznacza, że któryś z radnych za-
chował się w sposób niegodny. Tak 
więc im rzadziej trzeba ją zwołać, 
tym lepiej.

- Jak, jako przewodnicząca Ko-
misji Nazewnictwa, patrzy Pani 
na dokonaną ostatnio dekomu-
nizację?

- Uważam, że przeprowadzono 
ją w sposób fatalny. Nazewnictwo 
to kompetencja samorządu, Rady 
Miasta, a nie przedstawiciela władzy 
centralnej. Prowadziliśmy szerokie 
konsultacje społeczne i znaczna 
część mieszkańców była przeciwna 
zmianom, tym bardziej że niektó-
re propozycje nowych patronów 
były… powiedzmy delikatnie: szo-
kujące. Mieszkańcy byli niezadowo-
leni z wydawanych na to pieniędzy 

i mówili radnym, że za te pieniądze 
woleliby mieć zrobiony chodnik lub 
uporządkowane podwórko. Zmiany 
przeprowadzono na szybko, suge-
rując mieszkańcom, że nie poniosą 
żadnych kosztów. Tymczasem kosz-
ty to nie tylko zmiana dokumentów. 
To kłopoty dostawców, taksówkarzy, 
doręczycieli poczty, banków, wy-
stawców faktur. Nikt o tym nie po-
myślał. Zaskarżyliśmy zresztą wiele 
decyzji o zmianie nazw ulic do Sądu 
Administracyjnego i w większości 
przypadków Sąd przyznał rację 
nam, a nie wojewodzie. Do tego mu-
szę podkreślić, że po konsultacjach 
społecznych zmieniliśmy nazwy 
siedmiu ulic, ponieważ ich patroni 
jednoznacznie związani byli z sy-
stemem komunistycznym. Twier-
dzenie, że samorząd Warszawy nic 
nie zrobił w sprawie dekomunizacji 
jest kłamstwem.

- Z drugiej strony trudno się 
oprzeć wrażeniu, że świetny kom-
pozytor Przemysław Gintrowski 
to jednak lepszy patron niż stali-
nowski prawnik Wincenty Rzy-
mowski…

- Przepraszam, ale nie rozpędza-
łabym się tak z tym „stalinowskim 
prawnikiem”. Życiorysy są często 
dużo bardziej skomplikowane, niż 
się to może wydawać. Zgadzam 
się, że Gintrowski zasługiwał na 
upamiętnienie, ale można było po 
prostu inną ulicę nazwać jego imie-
niem. Kompletnym bezsensem było 
zamienienie nazwy ulicy Lewartow-
skiego na Edelmana, przeciwko 
czemu rodzina Marka Edelmana 
i środowiska żydowskie rozpaczliwie 
protestowały. Co z tego, że Lewar-
towski był przed wojną członkiem 
partii komunistycznej, 

dokończenie na stronie 8

dokończenie ze strony 1
W chwili obecnej nasz sojusz 

z lokalnym komitetem wyborczym 
oznacza poparcie KWW Bezpar-
tyjni Samorządowcy, jako organi-
zacji ogólnopolskiej, dla konkret-
nej bezpartyjnej listy wyborczej do 
rady dzielnicy, a z drugiej strony 
– zapewnia wsparcie od lokalnych 
kandydatów na radnych dzielnic 
dla kandydatów Bezpartyjnych 
Samorządowców do Sejmiku, na 
urząd Prezydenta miasta i do Rady 
m.st. Warszawy. 

Warszawski samorząd teryto-

rialny nie może zostać, kolejny raz, 
zawłaszczony przez działaczy par-
tyjnych. Dlatego prosimy o aktyw-
ne wsparcie naszych kandydatów, 
bezpartyjnych samorządowców, 
do Rady m.st. Warszawy, na Pre-
zydenta Miasta, do Sejmiku Ma-
zowieckiego, a także kandydatów 
zgłoszonych przez nas i organiza-
cje sojusznicze w wyborach do rad 
dzielnic – zarówno w okresie kam-
panii wyborczej, jak i na kartach 
do głosowania w dniu wyborów.

Wojciech Matyjasiak
szef Sztabu Wyborczego

Bezpartyjni Samorządowcy 
- ogólnopolscy

Jak wykolegować naród 
BOGDAN ŻMIJEWSKI

Partia rządząca bardzo dużo mówi 
o potrzebie demokratyzacji życia 
społecznego, ale niewiele już o po-
żądanym udziale obywateli w ży-
ciu publicznym przez komitety 
obywatelskie, ani by zwiększyć 
frekwencję wyborczą. Im na tym 
nie zależało! 

Aby wyeliminować obywateli 
z demokracji w kraju wprowadzo-
no większościowy system liczenia 
głosów metodą d’Hondta, która 
preferuje tj. daje premię dużym 
ugrupowaniom. Ponadto wpro-
wadzono małe okręgi wyborcze 
w sensie małej ilości mandatów 
np. 5-6 z okręgu wyborczego, bo 
wtedy, by uzyskać mandat, dany 
komitet wyborczy musi uzyskać 
dużą ilość głosów powyżej 10-15%, 
co przy wielu inicjatywach obywa-
telskich w okręgu wyborczym jest 
wręcz niemożliwe.

Partie eliminują mniejsze ugru-
powania i okazuje się, że głosuje na 
partię tylko ok. 30 % obywateli, 
a partie rządzą. A 70 % obywateli 
nie ma przedstawicielstwa w sa-
morządzie. Ale również i w parla-
mencie. Partie nie muszą zbierać 
podpisów, by zarejestrować ko-
mitet  wyborczy w wyborach do 

samorządu. Obywatele muszą i to 
dość dużą ilość. Partie mogą finan-
sować wybory z funduszy partyj-
nych. Obywatele tylko z datków 
innych obywateli i wpłacanych  
tylko w okresie kampanii na ko-
mitet wyborczy w ograniczonych 
kwotach. Partia władzy ma w trak-
cie kampanii wręcz nieograniczo-
ny dostęp do mediów publicznych, 
inne partie, a szczególnie zwykli 
obywatele takich możliwości nie 
mają. Chyba, że do innych mediów 
prywatnych, jeżeli dana stacja tele-
wizyjna lubi określone ugrupowa-
nie np. TVN lubi PO. A o innych 
mówi niewiele. O dostępie komi-
tetów obywatelskich do mediów 
publicznych nawet nie wspomi-
nam, bo to próżny trud publicysty. 

Zgodnie z przepisami w zakre-
sie ordynacji wyborczej ma być 
równy dostęp do mediów. I Pań-
stwowa Komisja Wyborcza winna 
to kontrolować. Niestety tego nie 
robi. Jest taki jeden komitet oby-
watelski, który zgłosił kandydatów 
w całej Polsce na wielu szczeblach 
wyborów samorządowych. I do 
gmin i do powiatów i do sejmików. 
I powinien mieć z tego powodu 
dostęp do mediów publicznych tak 

jak partie. Ale prawie nikt o nich 
nie słyszał, bo ten komitet jest 
sekowany, mimo że zaprasza na 
konferencje prasowe,  ma ciekawy 
program, wysyła  mediom spra-
wozdania z przebiegu tych konfe-
rencji. To są Bezpartyjni Samorzą-
dowcy. Tak się nazywają. Ostatnio  
komitet ten chciał zorganizować 
konferencję prasową w godnym 
miejscu, by ogłosić  przyjęcie przez 
komisję wyborczą kandydatów na 
radnych i kandydata na prezydenta 
Warszawy, Sławomira Antonika. 
Chcieli wynająć salę na 1-2 godzi-
ny komercyjnie, czyli za pieniądze, 
jak inni, w Łazienkach lub w Pa-
łacu Staszica, gdzie jest siedziba 
PAN, lub w Wilanowie. Sale były 
wolne, ale wszyscy im odmówili 
z powodów… gdy się dowiedzieli, 
kto chce wynająć i po co. Przestra-
szyli  się, że może to być uznane za 
sprzyjanie przez daną jednostkę 
określonej opcji politycznej, a ra-
czej, że będzie to konkurencja dla 
partii rządzącej. Bardzo przepra-
szali, bardzo było im przykro, ale 
mówili: takie jest życie. Taka jest 
demokracja.
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Ogłoszenie wyborcze

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy! 

Zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie w obecnych wyborach samo-
rządowych kandydatów na radnych reprezentujących obywatelską inicja-
tywę Bezpartyjni Samorządowcy oraz współpracujących z nią lokalnych 
dzielnicowych komitetów wyborczych o nazwach: Bemowo – Komitet 
Wyborczy Wyborców Wybieramy Bemowo z J. Dąbrowskim i BWS

Białołęka - Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Inicjatywa Miesz-
kańców Białołęki

Bielany – Komitet Wyborczy Stowarzyszenia „Razem dla Bielan”
Praga Północ – Komitet Wyborczy Wyborców Kocham Pragę 
Targówek – Komitet Wyborczy Wyborców „Mieszkańcy Bródna-Tar-

gówka-Zacisza”
Ursus – Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie
Ursynów – Komitet Wyborczy Projekt Ursynów – Lokalnie Najlepsi
Włochy – Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Mieszkańców 

Dzielnicy Włochy

To jest  inicjatywa ogólnowarszawska, wojewódzka i ogólnopolska. Jej 
kandydaci  startują do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego 
w Polsce,  w tym na radnych dzielnic Warszawy, do Rady  Warszawy i do 
Sejmiku Mazowieckiego oraz  na Prezydenta Warszawy. To nie jest jakiś 
polityczny przefarbowany lis, który próbuje się odrodzić pod inną nazwą. 

Nasza inicjatywa skupia  szereg lokalnych samorządowych stowarzyszeń 
obywatelskich z tradycją, które dotychczas znacznie przegrywały konku-
rencję w wyborach samorządowych. Dlatego, że ordynacja wyborcza przez 
matematyczny wzór d’Hondta eliminuje małe ugrupowania i preferuje 
duże partie. Mimo to jednak część z nich zwyciężała, co świadczy o ich 
popularności i wiarygodności. 

Postanowiły się więc zjednoczyć i odpartyjnić samorząd. Szczególnie 
Warszawę. W grupie warszawskiej jest ok. stu dotychczasowych bez-
partyjnych radnych dzielnicowych i 11 burmistrzów i wiceburmistrzów 
dzielnic Warszawy. Skupili też nowe osoby z doświadczeniem zawodowym 
i samorządowym. W tym kilku publicystów warszawskich gazet lokalnych, 
których czytacie, także w gazecie „Południe”. 

Tylko tak można odrodzić samorząd, by stał się obywatelski i otwarty 
na dialog społeczny. Tylko tak doprowadzimy, że dyskusja o naszym życiu 
będzie merytoryczna, a nie nasycona wrogością polityczną. Nie twier-
dzimy, że obecne partie należy wyeliminować z życia publicznego, ale  
należy je zrównoważyć trzecią, bezpartyjną siłą i tym zmusić, by siadły 
do samorządowego stołu i normalnie rozmawiały, a nie realizowały tylko  
partyjne dyrektywy. Jeśli bowiem mają  bezwzględną większość w danej 
radzie, wtedy nikogo nie słuchają. Ani innych radnych, ani obywateli, lecz 
są zapatrzeni w siebie i swoje racje. A to  jest niezwykle groźne. Trzeba się  
przeciwstawić temu, a szczególnie zjawisku wykluczenia obywatelskiego. 
Przecież partie skupiają niespełna 2 % obywateli. Na partie głosuje od 28 
do 32 % biorących udział w wyborach. Partie przez wzór d’Hondta jednak 
wygrywają, a 70 % głosujących nie ma swego reprezentanta w samorządzie. 
Szczególnie w Radzie Warszawy i Sejmiku Mazowieckim. 

Głosujcie więc na bezpartyjnych samorządowców i ich przyjaciół. Czy-
tajcie obywatelski program bezpartyjnych www.bezpartyjniwarszawiacy.
pl i zgłaszajcie do niego uwagi dzielnicowe i ogólnowarszawskie oraz co 
do funkcjonowania Sejmiku. Już dziś. Pomóżcie stworzyć i realizować 
ten program. 

Andrzej Rogiński        Bogdan Żmijewski

Sfinansowano ze środków KWW Bezpartyjni Samorządowcy

Czysty miód miejski
PRZEMYSŁAW MILLER

Tegoroczny sezon pszczelarski 
należy zaliczyć do niezwykle uda-
nych. Gorące, słoneczne lato wraz 
z nadejściem wysokich temperatur 
już w kwietniu przyczyniło się do 
tego, że owady rozpoczęły swoją 
pracę wcześniej aniżeli ma to miej-
sce w kalendarzu przyrody.

Mokotów to dzielnica pełna 
różnorakiej zieleni, wielu par-
ków, dużych kompleksów ogro-
dów działkowych, przydomowych 
oraz zdziczałych pozostałości 
po wielu sadach owocowych na 
Łuku Siekierkowskim. Te tereny 
to prawdziwy raj dla pszczół, któ-
re są hodowane na dachach wielu 
budynków na terenie dzielnicy. 
Ule znajdziemy m.in. na dachu 
Galerii Mokotów, hotelu Regent 
Warsaw, Forcie Mokotów oraz 
w wielu przydomowych ogródkach 
na terenie starego Czerniakowa 
i Sadyby. To ewidentny dowód 
na to, że pszczelarstwo miejskie 
rozkwita i cieszy się wśród miesz-
kańców dzielnicy coraz większą 
popularnością.

Dachowe pasieki nie tylko 
dostarczają miód, ale również 
przyczyniają się pozytywnie do 
ratowania zagrożonego gatunku 
owadów. Ponadto miejskie mio-
dy mają zdecydowanie bardziej 
ciekawsze smaki od tych pocho-
dzących z terenów wiejskich, po-
nieważ w mieście mamy zdecydo-

wanie większe bogactwo różnego 
rodzaju kwiatów, roślin i drzew.

W miejskim miodzie wbrew 
wielu opiniom  nie ma żadnych 
zanieczyszczeń. Pszczoły są szcze-
gólnie wyczulone na wszelkiego 
rodzaju zanieczyszczenia i tru-
cizny, dlatego nigdy nie pobierze 
skażonego nektaru. Czystość mio-
du produkowanego przez owady 
na terenie miasta potwierdzały 
też badania przeprowadzane przez 
Państwowy Zakład Higieny.

Pszczelarze oceniają, że w tym 
roku z samych tylko uli na dachu 
jednego hotelu Regent na Moko-
towie uzyskają 1000 kilogramów 
miodu. Z jednego ula na terenie 
Mokotowa w ciągu roku można 
pozyskać około 35 kilogramów 
miodu. 

Miejskie pasieki to nie tylko 
ekologia, dbałość o środowisko 
naturalne i zdrowy miód, ale też 
ekonomia – 15 miliardów euro 
jest warta praca pszczół w UE. 
w Polsce ich praca wyceniana jest 
przez ekspertów z Wydziału Nauk 
Ekonomicznych SGGW na około 
7,5 miliarda złotych.

FOT. PRZEMYSŁAW MILLER

Tak, bo w UE pszczoły wyginę-
ły na skutek stosowania środków 
ochrony roślin tj. jego chemiza-
cji. U mnie są zawsze sprawdzo-
ne dane. Polska jest od wielu lat 
niekwestionowaną ostoją euro-
pejskiego pszczelarstwa, a polskie 
miody osiągają w UE wysokie ceny 
np. słoik miodu wrzosowego 0,7 kg 
kosztuje powyżej 55 Euro

Seniorzy w pułapce oszustów
Seniorzy często padają ofiara-
mi oszustów. Ci wykorzystują 
naiwność i łatwowierność osób 
starszych. Pomimo szeroko za-
krojonych kampanii społecznych, 
starsi ciągle są oszukiwani i wpa-
dają w pułapkę finansową. Tracą 
dorobek życia, a nawet nierucho-
mości.

Niestety, starsi nie mogą liczyć 
na wysokie dochody. Emerytury 
i renty ledwo wystarczają na bie-
żące potrzeby – opłaty, lekarstwa 
i jedzenie. Chcąc zapewnić sobie 
spokojną starość, często podejmu-
ją decyzje, których później żałują 
do końca życia. 

Przez kilka ostatnich miesięcy 
głośno mówiło się o przypadkach 
przejmowania nieruchomości. 
Mieszkania zabierał komornik, bo 
wcześniej osoby starsze podpisy-
wały umowy dotyczące zamiany 
lokali z szemranymi biurami nie-
ruchomości. Miały one zapewnić 
lokal zamienny, który często oka-
zywał się ruderą, gdzie nie dało 
się zamieszkać. W ten oto sposób 
starsi pozostawali bez dachu nad 
głową z kilkunastoma tysiącami 
w kieszeni za zamianę mieszka-
nia. Płacz, rozpacz nie pomagają. 
Egzekucje komornicze są wyko-
nywane zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

Pułapką w tych przypadkach 
jest sama umowa, skonstruowana 
tak, żeby starsi nie rozumieli, co 
podpisują. Bywa, że umowy nie 
czytają.

Inny rodzaj pułapki stosują 
firmy proponujące obniżenie ra-

chunków za prąd. Starsi bardzo 
często korzystają z takich ofert. 
Później jednak okazuje się, że za 
energię muszą płacić podwójnie 
– firmie, która do tej pory była 
dostawcą oraz nowej. 

Podobnie sprawy się mają, kie-
dy starsi zapraszani są na różnego 
rodzaju prezentacje – doskonałych 
garnków, magnesów, które działają 
na poprawę krążenia czy komple-
tów pościeli z prawdziwej owczej 
wełny. Wszystkie te produkty 
kosztują krocie. Za komplet garn-
ków – bagatela – pięć tysięcy zło-
tych. Prezentacje są przygotowane 
wyjątkowo fachowo – doskonała, 
przyjazna atmosfera, dodatkowe 
prezenty przy dokonaniu zakupów 
i możliwość nabycia produktu 
w dogodnych ratach.  Po podpi-
saniu umowy niby wszystko jest 
w porządku, ale... raty okazują 
się o wiele wyższe ze względu na 
zabójcze oprocentowanie. Zdarza 
się też tak, że garnki za 5 tysięcy są 
zwykłymi naczyniami, które moż-
na kupić na bazarze za 300 złotych.

Coraz częściej zdarzają się tak-
że kradzieże tożsamości. Oszuści 
proszą o podanie danych osobo-
wych lub ksero dokumentu. Na 
tej podstawie są w stanie założyć 
konto internetowe na portalach 
sprzedażowych, oszukując ludzi. 
Co gorsza, potrafią założyć konto 
bankowe, a nawet zaciągnąć kre-
dyt na skradzione dane. Osoba 
oszukana pozostaje z kilkudzie-
sięciotysięcznym długiem. Często 
w ten sposób traci cały majątek. 
Seniorzy powinni pamiętać, aby 
w żadnym wypadku nie udostęp-

niać swoich danych osobowych 
ludziom, których nie znają.

Najczęstszym oszustwami, wy-
jątkowo bezczelnymi, są wyłudze-
nia „na wnuczka” lub „na policjan-
ta”. Do wybranych starszych osób 
dzwoni przestępca, który podaje 
się za krewnego. Prosi o szybką 
pożyczkę na wypłatę odszkodo-
wania czy zakup mieszkania. Po 
odbiór gotówki wysyła kolegę lub 
koleżankę. Seniorzy przekazują 
pieniądze w dobrej wierze. Do-
piero po pewnym czasie orientują 
się, że padli ofiarą oszusta. Meto-
da „na policjanta” jest podobna. 
Dzwoni krewny i prosi o pożycz-
kę. Odkłada słuchawkę. Za chwilę 
telefonuje inna osoba, która tym 
razem mówi, że jest policjantem 
i stwierdza, że telefon, który osoba 
starsza przed chwilą odebrała, był 
wykonany przez oszusta. Fałszywy 
policjant prosi o pomoc w ujęciu 
złodzieja i nakazuje przekaza-
nie żądanej kwoty. Zapewnia, że 
transakcja będzie obserwowana, 
a oszust zostanie ujęty.

O czym jeszcze seniorzy powin-
ni pamiętać?

Będąc w domu, zawsze zamy-
kaj drzwi na zamki. Nie otwieraj 
bez uprzedniego sprawdzenia, 
kto przyszedł. Nie zostawaj sam 
na sam z obcą osobą w mieszka-
niu. Nie informuj nikogo, kiedy 
otrzymujesz emeryturę czy ren-
tę. Nie dawaj żadnych pieniędzy 
akwizytorom czy inkasentom. Nie 
podpisuj żadnych umów z obcy-
mi osobami w mieszkaniu czy na 
ulicy. 

dokończenie na stronie 8
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l Hydraulika, gaz - Zenek,  
691-718-300

l Malowanie 698 431 913

l OKNA naprawy serwis 787 
793 700

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

l Poszukuję opiekunki do 
dziecka tel 509 053 042

l Pracownik ochrony obiekt han-
dlowy Warszawa  stawka 12,50 
- 13 netto T.664 920 349

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. 

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

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

l Elektroawarie 507 153 734

l Elektryk kuchnie 507 153 734

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 KUPIE MOKOTÓW KAWALER-
KĘ 798 524 045

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

l Firma Zarządzająca Nie-
ruchomościami PATRON z/s 
w Warszawie  przy ul.Wejnerta 12 
zatrudni samodzielną księgową 
z biegłą znajomością obsługi 
komputera oraz znajomością 
obsługi finansowo-księgowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 
kontakt tel : 608 505 744

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

im. Fryderyka Chopina

“Centrum Łowicka”, ul. Łowicka 21, pok. 27, przyjmuje 
zapisy na nowy Rok Akademicki 2018/2019. Sekretariat 

WUTW czynny od pon. - czw. w godz. 11.00-14.00 
tel. 022 881 00 72 

e-mail: wutw@wp.pl
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   22 września w Automobil Klub Polska odbył się I Motocyklowy 
Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wydarzenie promujące 
bezpieczne zachowania na drodze zgromadziło podczas debaty kilka 
środowisk – nie zawsze współpracujących ze sobą – uczestników ruchu 
drogowego: użytkowników motocykli i samochodów, a także 
przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz służb 
działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
      W kontekście poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, bardzo 
ważne jest budowanie porozumienia między różnymi środowiskami celem 
ochrony zdrowia i życia ludzkiego.
      Obok debaty zorganizowana została część wystawiennicza kongresu, 
otwarta dla wszystkich zainteresowanych gdzie zaprezentowano między 
innymi służby zaangażowane w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na polskich drogach oraz ciekawe rozwiązania dla poprawy 
bezpieczeństwa motocyklistów . Byliśmy świadkami kaskaderskiej 
symulacji wypadku drogowego z udziałem motocyklisty, a także 
sprawdzaliśmy jak działa symulator dachowania. Kompletną relację z 
wydarzenia obejrzeć można na portaluwydarzenia obejrzeć można na portalu YouTube na kanale After Press TV, 
a także na naszym FP www.facebook.com/AfterPressTV

Jaki kandydat jest lepszy?  
No, jaki?

WOJCIECH DĄBROWSKI
Pewien kandydat, nie zdradzę wam jaki,
Przyznał, że dręczą go senne majaki.
Sny nietypowe, bo sami przyznacie,
Nie każdy może śnić o magistracie.
A on codziennie we śnie i na jawie
Już Prezydentem się widzi w Warszawie.
 
Gdy sen nadchodzi, rozmyśla i marzy:
Będę bywalcem na dworach cesarzy,
Na mnie czekają z wizytą od wtorku,
Burmistrz Berlina i Nowego Jorku,
I nieuchronnie ta chwila się zbliża,
Że będę równy merowi Paryża.
 
Jaki to splendor! A ile zaszczytów!
Przy mnie stolica ma szansę rozkwitu.
Jaki kandydat jest lepszy? No, jaki?
Będą mi tego zazdrościć chłopaki.
Ja wybuduję mur większy niż chiński,
I będę sławny jak Stefan Starzyński.
 
Gdy tak przymierzał do sił swe zamiary,
Zaczęły dręczyć go nocne koszmary,
Bo wieść jakiego ma mieć Prezydenta,
Z Warszawy szybko dotarła na cmentarz.
Wśród duchów popłoch. Zagląda strach w oczy.
Czym ten kandydat nas jeszcze zaskoczy?
 
Gdy wieść Starzyński usłyszał o sobie,
Aż kilka razy przewrócił się w grobie.
- Miałem tu – mówi – mieć wieczny spoczynek, 
Lecz muszę działać. I pobiegł na Rynek.
Na Starym Mieście wszedł w tłum i zawołał:
Ludu Warszawy! Czas stawić nam czoła!

Chcę bronić miasta, gdzie wszystkie znam kąty.
Wzywam jak kiedyś, w trzydziestym dziewiątym:
Rodacy! Nie ma ważniejszej dziś sprawy!
Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy!
A gdy syreny zawyły z głośnika,
 Schodząc z pomnika, spotyka Patryka.
 
- Posłuchaj, chłopcze, in spe Prezydencie,
Skąd w tobie buta, nieznośne zadęcie?
Żeby mieć prestiż i zdobyć pozycję, 
Trzeba okiełznać niezdrowe ambicje.
Tupet to trochę za mało, mój panie,
By zdobyć serca, szacunek, uznanie.
 
Znasz mój życiorys? Uprzedzam cię z góry,
Trudna jest droga do Prezydentury.
To lata służby, doświadczeń, praktyki,
Znajomość rzeczy i pewne nawyki.  
Potrzeba czasu, by stać się elitą,
Nie wolno igrać tak z Rzeczpospolitą. 
 
A ty? Maniery masz raczej jak z buszu.
Jaki wstyd dla nas! Ktoś taki w ratuszu?
Choćbyś założył garnitur i krawat, 
Nie da się łatwo oszukać Warszawa.
Tak nie omami się dziś społeczeństwa,
Wybacz, lecz w twarzy ci brak dostojeństwa.
 
Możesz mieć modną fryzurę i grzebień.
Lecz nie przeskoczysz, mój chłopcze, sam siebie,
Bo jest różnica: podwórko czy Wersal,
Zawsze natura wylezie z blokersa. 
Słoma wystaje. Choć minie i sto lat
Każdy rozpozna kibola z Opola. 
 
Możesz nam składać, co rusz, obietnice,
Lecz bufonada ma pewne granice.
Dobrze ci radzę, zmień ton od tej pory,
Mniej arogancji, a więcej pokory.
Pycha, chłoptasiu, tę jedną ma wadę,
Że kroczy przodem, lecz wieszczy upadek.
 
Tego mu było, przyznacie, zbyt wiele.
Kto śmie mi dawać te rady, apele?
Precz, senna maro! Do grobu z powrotem!
Też autorytet! Tu wstał zlany potem.
I choć bezsenną zmęczony był nocką,
Udał się rączo wprost na Nowogrodzką.
 
© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)
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Nie przekazuj  pieniędzy osobom, 

które wcześniej telefonowały, podając 
się za członka rodziny, znajomego 
czy policjanta. Trzymaj w domu go-
tówkę w trudno dostępnych miej-
scach. Nigdy nie podawaj swoich 
danych osobowych osobom trzecim. 

Tylko w ten sposób można 
uniknąć kłopotów. W razie po-
dejrzenia, że mamy do czynie-
nia z oszustem lub usiłowaniem 
oszustwa, należy jak najszybciej 
powiadomić policję pod numera-
mi 997 lub 112.

Izabella Monika Czaplińska
radna Dzielnicy Mokotów m.st 

Warszawy
iczaplinska@radni.um.warszawa.pl

Seniorzy 
w pułapce 
oszustów
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skoro przyjaźnił się z Edelma-

nem, zginął w powstaniu w getcie 
i nie dożył PRL-u, nie miał więc 
jak „utrwalać władzy ludowej”, ani 
wspierać systemu komunistycznego. 
A jeśli już, to dlaczego w takim razie 
dekomunizacji nie podlegała ulica 
Jurija Gagarina? Co zrobił Gagarin 
dla Polski czy Warszawy?

- Porozmawiajmy teraz o kultu-
rze. Wydarzeniem, które w ostat-
nim czasie najbardziej skłóciło 
i podzieliło warszawiaków, była 
premiera „Klątwy” w Teatrze Po-
wszechnym. Jak patrzy Pani na 
tego rodzaju zdarzenia?

- „Klątwy” nie widziałam, więc 
mogę się wypowiadać o niej właś-
nie jako o zdarzeniu kulturalnym, 
a nie jako o spektaklu. Uważam, że 
nikt nikogo nie zmusza, by szedł do 
teatru czy kina na dane przedsta-
wienie albo film, a władza, także i ta 
samorządowa, nie ma prawa cen-
zurować. Nawet jeśli można mieć 
podejrzenia, że artysta prowokuje 
skandal głównie dla autopromocji. 
Zadaniem władzy nie jest zaka-
zywać i cenzurować, lecz nie jest 
także jej obowiązkiem promować 
kontrowersyjnych wydarzeń. Sztuka 
potrzebuje wolności, choć dla mnie 
– im większa wolność, tym więk-
sza odpowiedzialność za słowa czy 
dzieła.

- Jakie zadania Pani zdaniem 
stoją przed Warszawą w dziedzi-
nie kultury?

- Jest ich kilka. W ostatnim czasie 
dużym kłopotem była kwestia sie-
dziby Teatru Żydowskiego, ale bur-
mistrz Śródmieścia Krzysztof Czu-
baszek już to rozwiązał. Jest bardzo 
źle, gdy kultura staje się przedmiotem 
rozgrywek politycznych, jak to się 
ostatnio często dzieje. Kultura ma za 
zadanie rozwijać ludzi i kształtować 
ich. Uczyć umiejętności odczytywa-
nia świata realnego i świata fantazji. 
Co może zrobić miasto, aby to wspo-
móc? Chciałabym, by w Warszawie 
powstało w końcu Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej z siedzibą TR Warsza-
wa. Ciągle nie mamy w Warszawie 
wielkiej sali widowiskowo-koncerto-

wej, jakiej ostatnio doczekała się np. 
Łódź. Sali, w której mogą odbywać 
się wielkie koncerty, czy uroczyste 
premiery filmowe, a którą można też 
podzielić na mniejsze pomieszczenia 
dla mniejszych wydarzeń. Budowana 
jest jednak wspaniała sala koncerto-
wa dla Sinfonii Varsovii, która także 
będzie ważnym miejscem. 

- Gdyby miała Pani podsumo-
wać swoją dotychczasową pracę 
w samorządzie – to co wymieniła-
by Pani jako coś, z czego jest Pani 
szczególnie dumna?

- To, że staraniem także Komisji, 
którą kieruję, w Warszawie zaczęły 
pojawiać się miejsca – skwery, place, 
tablice pamiątkowe – poświęcone 
wybitnym Polakom, którym za-
wdzięczamy odzyskanie wolności 
w 1989 roku. Tadeuszowi Mazowie-
ckiemu, Władysławowi Bartoszew-
skiemu, Bronisławowi Geremkowi, 

czy też mocno dziś zapomnianemu 
wybitnemu ministrowi spraw zagra-
nicznych, profesorowi prawa mię-
dzynarodowego, Krzysztofowi Sku-
biszewskiemu. Ludziom o światowej 
sławie, których niektórzy próbują 
dziś wymazać z kart historii, a przy-
najmniej umniejszyć ich wartość. 
O park Tadeusza Mazowieckiego 
i posadzenie poświęconego mu dębu 
walczyłam dwa lata, a moimi adwer-
sarzami bywali w tej sprawie ludzie, 
którzy w chwili, gdy Mazowiecki zo-
stawał premierem, jeździli jeszcze 
w wózkach dziecięcych.

- Czy w tym wszystkim znajduje 
Pani jeszcze czas na bycie aktorką?

- Z trudem, ale próbuję! (śmiech) 
Nie pomaga mi też to, że jednak sie-
dem lat spędziłam zagranicą, a w za-
wodzie aktora jest tak, że gdy się na 
tak długo zniknie „z rynku”, to nie 
jest potem łatwo powrócić. Bardzo 

cenię sobie współpracę z Maciejem 
Pieprzycą, u którego zagrałam w fil-
mie „Chce się żyć”, moim zdaniem 
jednym z najlepszych filmów ostat-
nich lat, oraz w serialu „Kruk. Szep-
ty słychać po zmroku”. Grałam goś-
cinnie w dwóch przedstawieniach 
Teatru Dramatycznego, a w Teatrze 
Polskim zaprosił mnie do współpra-
cy Iwan Wyrypajew, w którego re-
żyserii gram w „Wujaszku Wani”. 
Ważne są też dla mnie wyjazdy 
w różne miejsca Polski z recytacją 
poezji, na przykład do Szczebrze-
szyna, który co roku w sierpniu staje 
się Stolicą Języka Polskiego i przez 
tydzień odbywają się tam różne wy-
darzenia, spotkania, recytacje. Pra-
ca radnej to coś, co mnie pochłania 
i czemu poświęcam wiele czasu, ale 
staram się także nie zapominać, że 
wciąż jestem aktorką.

Co aktorka robi w samorządzie?
Z Anną Nehrebecką rozmawia Stanisław Rafalski


