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Przyszłość bazarku 

Argumenty czy manipulacja?
ANDRZEJ ROGIŃSKI

Czy warto przenieść bazarek 
o 200 m, by zapewnić kupcom 
pracę a okolicznym mieszkań-
com możliwość zaopatrywania się 
w produkty? Czy warto rozebrać 
blaszak u zbiegu ulic Przemysława 
Gintrowskiego (do niedawna Win-
centego Rzymowskiego) i Gotarda, 
aby wybudować dom mieszkalny 
z usługami i pozyskane dzięki 
temu środki przeznaczyć na fun-
dusz remontowy dla spółdzielców? 

Odpowiedź na oba pytania 
powinna być twierdząca. Jednak 

przewodnicząca samorządowej 
Rady  Osiedla Służewiec Połu-
dniowy i przewodnicząca Zarzą-
du tegoż Osiedla są odmiennego 
zdania. „Południe” przedstawiło 
ich zdanie w wydaniu nr 3 z dnia 
22 lutego 2018 r.: Rada Osiedla 
Służewiec Południowy proponuje, 
aby zgodnie ze strategią Miasta 
w miejscu bazarku powstało tzw. 
centrum lokalne, na terenie którego 
znajdowałyby się wyremontowa-
ne pawilony handlowo-usługowe, 
ławeczki oraz zieleń, której jest 

coraz mniej nie tylko na Służewcu 
Południowym, ale  w całej War-
szawie. Rada osiedla i mieszkańcy 
stanowczo protestują  przeciwko 
zmianie lokalizacji targowiska, 
twierdząc, że jest ono obecnie do-
brze zlokalizowane, dzięki czemu 
mogą szybko i sprawnie załatwić 
sprawy życia codziennego. Należy 
wspomnieć, że w okolicy mieszka 
bardzo dużo starszych osób, dla 
których odległość stanowi najważ-
niejszy argument przemawiający 
za obecną lokalizacją.  

Maria Gołębiowska, prezes 
SM „Służewiec” potwierdziła, że 
według umowy wieczystej dzier-
żawy u zbiegu ulic Gintrowskie-
go i Gotarda ma znajdować się 
pawilon handlowo-usługowy 
i targowisko. - Celem Spółdzielni 
nie jest budowanie biurowca, lecz 
mieszkań z lokalami usługowy-
mi – mówiła Maria Gołębiowska  
(„Południe” nr 5 dnia 29 marca 
2018 r.). – Miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego, 
uchwalony 18 czerwca 2009 r., 

jest prawem lokalnym, które-
go nie można zmienić umową. 
Wprost przeciwnie, to umowę 
trzeba dostosować do tego prawa. 
Plan dzieli działkę na trzy części. 
Część, na której ma powstać plac 
publiczny (dla pieszych – przyp. 
A.R.) dzisiaj w większości zaję-
ty jest przez pawilon. Dlatego 
chcemy zrobić podział dział-
ki, by móc przekazać gminie, 
z mocy prawa, ok. 1500 m kw. 
powierzchni pod plac. 

dokończenie na stronie 6

O janosikowym ponownie
BOGDAN ŻMIJEWSKI

Przeczytałem artykuł w „Gazecie 
Prawnej” nr 183 z dnia 20.09.2018 
r. o janosikowym i postanowiłem 
uzupełnić zawarte tam informa-
cje. W 2018 r. miasto zapłaci ok. 
980 mln zł tzw. podatku janosi-
kowego z uwagi, że dochody mia-
sta w przeliczeniu na obywatela 
są jedne z najwyższych w Polsce. 
Warszawa płaci więc karę za swoją 
gospodarność. To janosikowe jest 
rozdzielane na gminy biedne, by je 
wesprzeć. Podobnie wysokie jano-
sikowe płaci samorząd wojewódz-
twa mazowieckiego. W Warszawie 
stanowi ono blisko 10 % dochodów 
własnych budżetu miasta.

Wysokie janosikowe miasto za-
częło płacić od momentu prezyden-
tury śp. Lecha Kaczyńskiego, ale nie 

z powodu realnego wzrostu docho-
dów miasta, tylko z powodu pewnej 
manipulacji budżetowo- księgowej, 
która miała służyć ogłoszeniu, że 
prezydent L. Kaczyński zmniejszył 
zadłużenie miasta. L. Kaczyński 
nie zmniejszył go wcale ilościowo, 
tylko procentowo, gdyż przekształ-
cił miejskie zakłady budżetowe, 
mające własne dochody i wydatki 
(wyodrębnione z budżetu miasta), 
w jednostki budżetowe, przez co ich 
dochody włączył do budżetu miasta 
podnosząc wolumen tego budżetu. 
A to spowodowało mniejszy procent 
zadłużenia, ale gwałtowny wzrost 
janosikowego. 

Prezydent Hanna Gronkie-
wicz–Waltz nie zmieniła tej sytu-
acji, chyba z lenistwa. Pomysł L. 

Kaczyńskiego i lenistwo H. Gron-
kiewicz–Waltz spowodowały, że 
miasto zapłaciło ok. 1,5-2 mld zło-
tych janosikowego więcej od tego 
czasu do dziś. 

Rząd też się do tego przyłożył, 
bo zakazał realizacji niektórych 
zadań gminy w formie zakładów 
budżetowych i zmusił je do prze-
kształcenia w jednostki budżetowe 
ze skutkiem wyższego janosikowe-
go, by było czym wesprzeć gminy 
biedniejsze. 

Na pewno słuszna jest zasada 
solidaryzmu społecznego, np. by 
pomagać gminom, które nie mają 
tak dużych szans rozwojowych, 
jak inne, ale tworzenie do tego 
celu przepisów, które ograniczają 
samodzielność gmin w realizacji 

sposobu wykonania zadań pub-
licznych, jest absurdem.

Wykonanie zadania w formie 
zakładu budżetowego daje więk-
szą swobodę działania osobom 
zarządzającym, a to wyzwala ich 
inicjatywność, bo nie muszą pytać 
o zgodę burmistrza o każdy detal 
swojej działalności. Jeśli działanie 
gminy ma formę jednostki budże-
towej, to na wszystko trzeba mieć 
zgodę burmistrza, co jest daleko 
utrudnione, szczególnie w tak du-
żym mieście, jak Warszawa. A to 
obniża efektywność działania.

Wylano więc dziecko z kąpielą. 
Kandydat na Prezydenta Patryk 
Jaki ogłosił na początku swo-
jej kampanii, że ma pomysł na 
zmniejszenie janosikowego. Z wy-

wiadu udzielonego „Gazecie Praw-
nej” wynika, że żadnego pomysłu 
nie ma, tylko czeka na zmianę 
ustawy przez rząd, a rządowi się 
nie śpieszy. 

Wszyscy czekamy aż Patryk Jaki 
przedstawi metody finansowania 
swojego „bogatego” programu wy-
borczego. Przy realizacji w dwie 
kadencje jest to kwota ok. 60 mld 
zł przy dochodach budżetu miasta 
ok. 15,5 mld i zadłużeniu 5 mld 
oraz własnych możliwościach in-
westycyjnych na poziomie ok. 1 
mld rocznie i przy zaplanowanym 
wsparciu unijnym na poziomie 3 
mld zł na najbliższe lata w ramach 
umów już podpisanych na reali-
zacje w toku, które nie obejmują 
obiecanek Patryka Jakiego. 

DEBATA
12 października o godz. 20.30 
odbędzie się debata kandydatów 
na prezydenta Warszawy, trans-
mitowana przez główne stacje 
telewizyjne. O stanowisko szefa 
stołecznego ratuszu ubiega się 14 
osób. Debatę transmitować będą 
TVP, TVN i Polsat. O fotel prezydenta 
Warszawy walczą: Sławomir Anto-
nik - Komitet Wyborczy Wyborców 
Bezpartyjni Samorządowcy, Justyna 
Glusman - KWW Miasto Jest Nasze 
– Ruchy Miejskie, Piotr Ikonowicz - 
KWW Sprawiedliwości Społecznej 
Piotra Ikonowicza, Patryk Jaki – 
Zjednoczona Prawica (PiS), Marek 
Jakubiak - KWW Kukiz’15, Janusz 
Korwin-Mikke - KWW Wolność 
w Samorządzie, Krystyna Krzeko-
towska - KW Światowego Kongresu 
Polaków, Jan Potocki KW II Rzecz-
pospolita Polska, Andrzej Rozenek 
- KWW SLD Lewica Razem, Jakub 
Stefaniak - KW Polskie Stronnictwo 
Ludowe, Jan Śpiewak - KWW Jana 
Śpiewaka – Wygra Warszawa, Pa-
weł Tanajno - KWW Odkorkujemy 
Warszawę, Rafał Trzaskowski PO-N, 
Jacek Wojciechowicz - KWW Jacka 
Wojciechowicza Akcja Warszawa.

TARGI
W dniach 5 – 6 – 7 październi-
ka w dolnej hali „Warszawianki” 
przy ul. Piaseczyńskiej 71 odbędą 
się Targi Medycyny Naturalnej, 
Kosmetyki, Kamieni, Jubilerstwa. 
Czynne będą w piątek w godz. 11.00 
– 19.00, w sobotę w godz. 10.00 – 
19.00 i w niedzielę w godz. 10.00 – 
17.00.  Dojazd do ul. Piaseczyńskiej 
najlepiej od ul. Dolnej. Pieszo zejść 
można też od górnej hali „Warsza-
wianki” od strony ul. Merliniego 
i Puławskiej.

SKARBY WARSZAWY
Podwórkowe kapliczki to jeden 
z praskich symboli. Na spacer za-
prasza Marcin Strachota ze Skar-
bów Warszawy w sobotę, 6 bm. 
o godzinie 13.00 przed cerkwią św. 
Marii Magdaleny (al. Solidarności 
52). Cena spaceru: 10 zł/os. Dzieci 
do lat 10 – bezpłatnie.

Rezerwat 
w Lolku

Koncerty charytatywne odbędą się 
w dniach 7 października oraz 14 
października o godz. 20.00 w pu-
bie Lolek przy ul. Rokitnickiej 20. 

7.10 zagra Rezerwat a 14.10 za-
gra De Mono Marka Kościkiewi-
cza. Podczas obu koncertów będą 
sprzedawane ,,cegiełki”, z których 
dochód w całości przekazany zo-
stanie na wsparcie Fundacji Ergo 
Sum, prowadzącej klubokawiarnię 
,,Życie jest fajne”, zatrudniającą 
dorosłe osoby ze spektrum auty-
zmu. Patronat prasowy sprawuje 
„Południe”.
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Praca w samorządzie, to praca dla mieszkańców
Z radną Katarzyną Joanną Wiśniewską rozmawia Stanisław Rafalski

Dobiega końca Pani druga peł-
na kadencja w roli radnej Dziel-
nicy Śródmieście. Jak patrzy Pani 
na mijający czas?

To był okres wytężonej pracy, 
ciągłych wyzwań, nierzadko także 
sporów, walki o to, by Śródmieście 
z miesiąca na miesiąc i z dnia na 
dzień stawało się dzielnicą coraz 
bardziej estetyczną, funkcjonalną 
dla mieszkańców, atrakcyjną dla 
turystów i interesującą dla tych, 
którzy chcieliby tu pracować lub 
prowadzić biznes. Interesy róż-
nych grup często są może nie od 
razu sprzeczne, ale czasami nie jest 
łatwo je pogodzić tak, by najbar-
dziej wygranymi byli mieszkańcy, 
czyli ci, którzy w naszej dzielnicy 
żyją na co dzień. Myślę, że wie-
le udało się zrobić, choć równie 
wiele, a może jeszcze więcej wciąż 
przed nami.

Samorządność w Polsce to 
wciąż temat budzący dyskusję. 
Z jednej strony tyle mówi się 
o tym, jak ważne są samorządy, 
podkreśla się, że to właśnie te wy-
bory decydują o najważniejszych, 
codziennych sprawach, z którymi 
każdy boryka się jako mieszka-
niec swojej najbliższej okolicy, 
a z drugiej frekwencja w wybo-
rach samorządowych wciąż jest 
niższa niż w wyborach parlamen-
tarnych czy prezydenckich.

Bardzo bym chciała, by to się 
zmieniło! Samorządność w War-
szawie i całej Polsce tworzyła się 
z trudem, w pewnym sensie po 
omacku, bo nie było wcześniej-
szych doświadczeń, z których po 
zmianie ustrojowej 1989 roku 
można by czerpać wzorce. Starsi 
samorządowcy, od których wie-
le się nauczyłam i którym za tę 
naukę jestem bardzo wdzięczna, 
opowiadali mi dużo o tych trud-
nościach, o wysiłku który wkładali 
w to, by samorządność w naszym 
kraju była doceniana. Mam na-
dzieję, że najbliższe wybory będą 
pierwszymi, które zaskoczą nas 
wszystkich dobrym wynikiem 
frekwencyjnym.

Ale czy według Pani mieszkań-
cy w ogóle znają swoich radnych? 
Kojarzą ich z imienia i nazwiska? 
Zwracają się do nich z prośbą 
o jakąś pomoc lub interwencję?

Moim zdaniem większość 
mieszkańców dzielnic doskonale 
zna swoich radnych, a jeśli mają 
do nich jakąś sprawę, jeżeli uzna-
ją, że dzieje się coś, na co radny 
powinien zwrócić uwagę, nie mają 
problemów z dotarciem do nich. 
Proszę pamiętać o tym, że żyjemy 
w czasach Internetu i mediów spo-
łecznościowych. Radni mają swoje 
profile, swoje służbowe skrzynki 
mailowe, a poza Internetem – 

mają przecież dyżury otwarte dla 
wszystkich mieszkańców. Dróg 
dotarcia do radnych jest wiele 
i wiem doskonale, że mieszkańcy 
nie mają problemów z odnalezie-
niem nas. A ja, jeśli nie mogę ode-
brać telefonu, to zawsze oddzwa-
niam i odpisuję na maile. 

Co Pani sądzi o szeroko dys-
kutowanym ograniczeniu ka-
dencji samorządowców? Według 
jednych, to sposób na dopływ 
„świeżej krwi” do samorządów, 
według innych – bezsensowne po-
zbywanie się tych, którzy zdążyli 
już zdobyć doświadczenie.

Pomysł ograniczenia kaden-
cji uważam za nieuzasadniony 
i szkodliwy, a jego wprowadzenie 
wynika według mnie z kompletne-

go nierozumienia idei samorządu 
i niewidzenia różnicy między peł-
nieniem stanowiska we władzach 
państwowych, a byciem samorzą-
dowcem. Samorząd to – jak sama 
nazwa wskazuje – sposób na zała-
twianie bieżących i lokalnych spraw 
we własnym gronie, bez angażowa-
nia w to władzy centralnej. Jeżeli 
władza centralna w odgórny sposób 
ingeruje w to ile kadencji i ile lat 
ktoś może pracować dla dobra swo-
jej małej ojczyzny, to jest to prosta 
droga do centralizacji i dowód tego, 
iż władzy wcale się nie podoba, że 
ludzie chcą się „samo-rządzić”.

Jest Pani przewodniczącą 
Komisji Polityki Gospodarczej, 
Budżetu i Finansów Dzielnicy 
Śródmieście. Ekonomia to pani 
zawód, czy pasja?

Jedno i drugie! Ukończyłam 
Wydział Zarządzania Uniwersy-
tetu Warszawskiego na kierunku 
bankowość, ubezpieczenia i finan-
se publiczne, od wielu lat jestem 
związana zawodowo z bankiem, 
a w Radzie Dzielnicy, z uwagi na 
znajomość tematyki finansów, 
zajmuję się głównie sprawami 
budżetu.

Zarządzanie budżetem Śród-
mieścia to chyba skomplikowane 
zadanie?

Przede wszystkim jest to praca, 
która bardzo różni się od pracy 

w banku, czy innej instytucji fi-
nansowej. Tu nie chodzi o to, by 
tylko i wyłącznie pomnożyć zysk, 
albo by coś zrobić jak najtaniej 
i jak najmniejszym nakładem sił 
i środków. Owszem, nie ma mowy 
o szastaniu publicznymi pieniędz-
mi. Nie można wydawać pienię-
dzy w sposób nieuporządkowany 
i nie liczyć się z zasobami budżetu. 
Zgoda. Ale w samorządzie nigdy 
nie wolno stracić z oczu, że to jest 
praca dla ludzi. A gdy pracuje się 
w samorządzie tak małej jednostki, 
jak dzielnica, to w grę wchodzi tak 
naprawdę działanie dla własnych 
sąsiadów. Coś, co na papierze jest 
po prostu liczbą, kwotą, sumą, pro-
centem – w rzeczywistości oznacza 
wygodę i poziom komfortu życia 
mieszkańca. Jeśli samorządowiec 
o tym zapomni, to znaczy, że roz-
minął się z powołaniem.

Proszę więc opowiedzieć na-
szym czytelnikom, jak przebiega 
tworzenie budżetu dzielnicy?

Budżet składa się z dochodów 
i wydatków. Zarząd Dzielnicy 
otrzymuje od skarbnika miasta 
informację jakie kwoty przewi-
dziane są dla dzielnicy na kolejny 
rok. Wydział finansowy Urzędu 
Dzielnicy dzieli te kwoty na po-
szczególne pozycje (działy, roz-
działy i paragrafy). Następnie 
Zarząd Dzielnicy zatwierdza ten 

podział i przedstawia do zaopinio-
wania Radzie Dzielnicy. Przygoto-
wany materiał trafia pod obrady 
Komisji Polityki Gospodarczej, 
Budżetu i Finansów. Na jej po-
siedzenia, jako przewodnicząca, 
zapraszam naczelników wydzia-
łów i kierowników jednostek pod-
ległych dzielnicy, a także Zarząd 
Dzielnicy. Wspólnie sprawdzamy, 
czy przyznane środki są wystar-
czające. Zwykle nie są. Wówczas 
sporządzamy uzasadnienie do 
przygotowanego projektu, które 
wykazuje braki. Projekt budżetu, 
wraz z przygotowanym uzasad-
nieniem ze wskazanymi niedobo-
rami, opiniowany jest przez naszą 
Komisję, a następnie Radę Dziel-
nicy i przekazywany do urzędu 
miasta. Radni miasta, na podsta-
wie projektów wraz z uzasadnie-
niami z poszczególnych dzielnic, 
decydują o ostatecznym kształcie 
budżetu dla nich i zatwierdzają go. 
Budżet każdej dzielnicy formal-
nie jest załącznikiem do uchwały 
budżetowej miasta. Tak to wyglą-
da w skrócie. Tu warto dodać, że 
burmistrzowie dzielnic przezna-
czają część budżetu na projekty 
zaproponowane przez mieszkań-
ców. Jest to tak zwany budżet par-
tycypacyjny. O jego szczegółach 
opowiem w następnym wydaniu  
„Południa. Głosu warszawiaków”.

Dobry czas dla Ursusa
Z Urszulą Kierzkowską, burmistrzem Dzielnicy Ursus rozmawia Andrzej Rogiński

Pani Burmistrz, koniec ka-
dencji to zawsze czas podsumo-
wań. Jak by Pani oceniła ostatnie 
cztery lata swojej pracy na rzecz 
Ursusa?

Oceniam ten czas bardzo 
pozyty wnie. W tej kadencji 
wiele udało się zrobić: rekor-
dowe inwestycje i szybki roz-
wój dzielnicy to efekt czterech 
lat intensywnej pracy na rzecz 
mieszkańców. Nie udało by się 
to gdyby nie harmonijna, spo-
kojna i produktywna współ-
praca w Zarządzie Dzielnicy 
w ramach koalicji Platformy 
Obywatelskiej i Stowarzyszenia 
Obywatelskiego Ursus. 

Jakie kluczowe cele udało się 
zrealizować w tej kadencji?

Jestem przekonana, że poprawa 
komfortu mieszkańców poprzez 
inwestycje w infrastrukturę to 

priorytet. Właśnie dlatego stara-
liśmy się pozyskać jak największe 
środki z urzędu miasta. Dzięki 
nim wykonany budżet inwesty-
cyjny wzrósł ponad czterokrotnie,  
z poziomu 39 mln zł w poprzed-
niej kadencji do ponad 160 mln 
zł w latach 2015 – 2018, dodając  
środki pozyskane na inwestycje, 
które już rozpoczęliśmy, a które 
zakończą się w najbliższych latach, 
to w sumie prawie 200 mln zł na 
rozbudowę Ursusa. W ramach 
tych pieniędzy zrealizowaliśmy 
ponad 100 zadań inwestycyjnych. 

Największy sukces inwestycyj-
ny w Ursusie to...

Postawiliśmy na rozwój bazy 

oświatowo – wychowawczej, któ-
ry był i jest dla mnie najważniej-
szy. Nie bez przyczyny central-
na inauguracja roku szkolnego 
w Warszawie odbyła się w naszej 
dzielnicy. Obecnie Ursus dyspo-
nuje kompleksową, dostosowaną 
do obecnych potrzeb siecią placó-
wek szkolnych i wychowawczych. 
W trzy lata udało się wybudować 
na Skoroszach przy ul. Dzieci 
Warszawy 42 za kwotę 34 mln. 
zł jedną z najnowocześniejszych 
szkół w Warszawie z rozległym 
kompleksem sportowym. To nie 
jedyna inwestycja w bazę oświato-
wą w tej kadencji. Przy ulicy Ko-
nińskiej 2 wybudowaliśmy nowe 
skrzydło szkoły i halę sportową. 
W parku Achera i przy ul. Wojcie-
chowskiego powstały nowe przed-
szkola, a przy ul. Balbinki  udało 
nam się dobudować nowe skrzydło 
przedszkola. Warto nadmienić, że 
przez cztery ostatnie lata przepro-
wadziliśmy wiele inwestycji mo-
dernizacyjnych. W sumie w latach 
2015 – 2018 na terenie dzielnicy 
w skutek inwestycji powstało po-
nad 1500 nowych miejsc w szko-
łach oraz ok. 670 nowych miejsc 
w przedszkolach. Rozwój oświaty 
to jedno z zadań, które najbardziej 
mnie cieszy. Dzieci i młodzież to 
inwestycja w przyszłość. Stworze-
nie im najlepszych warunków do 
nauki i rozwoju to moja osobista 
jako burmistrza, ale także jako 
matki ambicja, którą w znacznej 
mierze udało mi się w tej kadencji 
zrealizować.  

Skoro rozwój bazy oświatowej 
jest tak ważny, to czy mieszkańcy 
mogą spodziewać się kolejnych 
inwestycji?

Oczywiście że tak, mieszkańców 
w naszej dzielnicy przybywa z roku 
na rok, a to rodzi nowe potrzeby 
i oczekiwania. Staramy się myśleć 
i działać perspektywicznie, dlatego 
jesteśmy w końcowej fazie przygo-
towania dokumentacji projekto-
wej dwóch kolejnych inwestycji: 
nowoczesnego zespołu szkolno-
-przedszkolnego na terenach po-
fabrycznych w Ursusie Północnym 
przy ul. Hennela oraz żłobka przy 
ul. Henryka Pobożnego. 

Ale, wydatki inwestycyjne to 
nie tylko oświata…

Dlatego staramy się inwestować 
w różnych obszarach. Zadbaliśmy 
o powiększanie i wzrost funk-
cjonalności terenów zielonych 
i rekreacyjnych, unowocześnia-

my i powiększamy bazę sportową 
w placówkach szkolnych oraz na 
terenie OSiR Ursus. Remontujemy 
drogi, skwery, chodniki, dbamy 
o placówki kulturalne i biblioteki. 
Wiedząc jak ważne jest budowni-
ctwo komunalne jesteśmy w trakcie 
budowy bloku przy ulicy Zagłoby, 
gdzie znajdzie się filia ośrodka kul-
tury. Kolejny taki obiekt powsta-
nie do 2021 roku przy ulicy Orląt 
Lwowskich - budynek jest w trakcie 
projektowania.

Kultura i rozrywka to ważne 
aspekty życia mieszkańców na-
szej dzielnicy. Trzeba przyznać, 
że w ostatnim okresie znacznie 
wzrosła liczba wydarzeń kultu-
ralnych w Ursusie.

Faktycznie, w ostatnich latach 
jako urząd zwiększyliśmy liczbę 
ogólnodostępnych imprez kultu-
ralnych, 

dokończenie na stronie 6
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Powinność radnego 
Na Mokotowie jest 28. Radnych. 
Jedni są bardziej znani, inni 
mniej, jedni bardziej pracowi-
ci, inni niestety mniej. Kim jest 
radny, co może i dlaczego warto 
go znać i pójść na wybory 21 paź-
dziernika.

Mokotów  podzielony jest na 5 
okręgów wyborczych. Mokotow-
ska  Rada Dzielnicy liczy 28 rad-
nych z różnych ugrupowań. Idąc 
na wybory większość osób głosuje 
na dane ugrupowanie, a przecież 
głosujemy na ludzi. Według mnie 
najważniejszy jest człowiek. 

Zarówno radni jak i mieszkań-
cy, którzy ich wybierają powinni 
pamiętać, że dzielnicowy radny 
jest przedstawicielem władzy lo-
kalnej, ale przede wszystkim jest 
przedstawicielem mieszkańców, 
jest ich „łącznikiem”, przekazu-
je burmistrzowi sprawy z „po-
dwórka” i w drugą stronę. Rad-
ny zawsze musi trzymać stronę 
mieszkańców. W samorządzie te-
rytorialnym, najniższym szczeblu 
administracji publicznej w Polsce, 
jednak najbliższym mieszkańcom, 

nie ma miejsca na uprawianie po-
lityki. Bo w końcu czy na przykład 
oświetlenie skwerku, drogi czy 
alei, wybudowanie świateł, parku, 
pielęgnacja terenów zieleni mają 
przynależność partyjną? NIE, to 
sprawy mieszkańców, a nie żadne-
go ugrupowania. Często włodarze 
na naszym mokotowskim  przy-
kładzie o tym niestety zapominają. 
A powtarzając za encyklopedią, 
„głównym obowiązkiem radnego 
jest praca społeczna”, dodam właś-
nie dla mieszkańców.

Jednym z ważnych narzędzi 
jest dyżur radnego oraz interpe-
lacja. Interpelacja  jest to pismo 
do burmistrza, za pomocą któ-
rego radny może domagać się od 
organu wykonawczego podjęcia 
określonych działań w sprawach 
dotyczących dzielnicy, w więk-
szości przypadków są to sprawy 
zgłoszone radnemu przez miesz-
kańców. Również istotną kwestią 
jest dyżur.   Dlatego jestem do 
Państwa dyspozycji i chętnie się 
spotykam realizując zgłaszane 
mi potrzeby.  I tutaj wracamy to 

punktu wyjścia, mieszkańcy mu-
szą znać swojego radnego, mieć 
do niego dostęp.  Dużą „nagro-
dą” dla radnego jest oczywiście 
ponowny wybór, większą jednak 
chyba kiedy usłyszy idąc ulicą 
Mokotowa „O to Pani jest tą rad-
ną!”. Ciągle jednak czuję niedosyt 
takich kontaktów. Dlatego bardzo  
proszę bądźmy jeszcze bliżej, bo 
tylko wspólnie stworzymy Mo-
kotów naszych marzeń. Czekam 
na Państwa zawsze do dyspozycji. 
Można się ze mną skontaktować 
poprzez Biuro Rady Dzielnicy 
Mokotów tel. 22 56 51  428 lub 
e-mailem: iczaplinska@radni.
um.warszawa. pl.

Izabella Monika Czaplińska, 
radna Dzielnicy Mokotów

Prawo przechodu z ulicy do budynku
ANDRZEJ ROGIŃSKI

Obecny właściciel nierucho-
mości, hiszpańska Pinar Polska 
Spółka z o.o., wystąpił na drogę 
sądową żądając od właścicieli lo-
kali w budynkach przy ul. Ma-
giera 19 i 21 oraz od Spółdzielni 
Mieszkaniowej „DOMHUT” 
opłat za przechodzenie chod-
nikami do własnych mieszkań.

- Byłem przekonany – mówi 
mieszkaniec Krzysztof Płaska - 
że roszczenie o zapłatę za korzy-
stanie z tych chodników zostanie 
oddalone, jako stanowiące rażące 
naruszenie norm współżycia spo-
łecznego. 

„Południe” zwróciło się do 
Katarzyny Orłowskiej, prezes SM 
„DOMHUT” z prośbą o infor-
macje. Otrzymaliśmy je chętnie 
i bez zwłoki. Próbowaliśmy się 
skontaktować z Pinar Polska 
spółka z o.o. Zatelefonowaliśmy.  
Automat odpowiedział „Nie ma 
takiego numeru”. Strony inter-
netowej ani adresu e-mailowego 
nie odnaleźliśmy. Według KRS 
przedsiębiorca nie prowadzi 
działalności gospodarczej. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„DOMUT” jest zarządcą nieru-
chomości budynkowych przy ul. 
Magiera 19 i 21 oraz współwłaś-
cicielem i współużytkownikiem 
wieczystym tych nieruchomości 
od 1994 r. Przedmiotowe nie-
ruchomości były wybudowane 
w latach 60-tych ubiegłego wieku 
przez byłe Przedsiębiorstwo Huta 
Warszawa, wraz z terenem przy-
ległym do budynków - chodniki, 
place zabaw, altany śmietnikowe  
itp., które stanowiło fragment 
osiedla mieszkaniowego. Następ-
nie Agencja Kapitałowo-Rozlicze-
niowa S.A., jako następca prawny 
po Hucie Warszawa, w roku 1994 
dokonała darowizny tych nieru-
chomości budynkowych na rzecz 

SM „DOMUT”  oraz zezwoliła na 
korzystanie przez Spółdzielnię, 
jej członków, najemców i właści-
cieli mieszkań z prawa przechodu 
i przejazdu do domów mieszkal-
nych.  Wg ówczesnych zasad po-
działu działek gruntowych nieru-
chomości przy ul. Magiera 19 i 21 
zostały wyodrębnione z działkami 
jedynie pod budynkami.  

Na wniosek Agencji Kapitało-
wo–Rozliczeniowej S.A. decyzją nr 
48/98 z dn. 07.12.1998 r. ówczesny 
Burmistrz Gminy Warszawa Bie-
lany zatwierdził projekt podziału 
działki ewidencyjnej nr 113 okala-
jącej działki Magiera 19 o nr 112 
i Magiera 21 o nr 111, na działki nr 
113/1, 113/2 i 113/3, nie uwzględ-
niając faktu istnienia chodników 
stanowiących jedyny dostęp do 
drogi publicznej Magiera od bu-
dynków przy ul. Magiera 19 i 21. 
Jednocześnie ówczesne władze 
Gminy Warszawa Bielany zapew-
niały mieszkańców, że zatwierdze-
nie podziału nieruchomości nie 
przesądza o jej zagospodarowaniu, 
a wszelkie wnioski dotyczące za-
budowania będą wnikliwie badane 
i uzgadniane ze Spółdzielnią, jak 
również z mieszkańcami budyn-
ków przy ul. Magiera 19 i 21. 

Zgodnie z treścią art. 93 ust.3 
ustawy o gospodarce nierucho-
mościami z dn. 21.08.1997 r. do-
konany podział nieruchomości 
był niedopuszczalny, bowiem 
Urząd winien  przed podziałem 
wydzielić drogi wewnętrzne wraz 
z ustanowieniem na tych drogach 
odpowiednich służebności albo 
ustanowić dla tych działek inne 
służebności gruntowe. Od począt-
ku podziału działek żaden z użyt-
kowników wieczystych działki nr 
113 sąsiadującej z działkami przy 
ul. Magiera 19 i 21 nie kwestiono-
wał faktu istnienia trwałych chod-
ników jako dojścia do budynków 

mieszkalnych, sankcjonując istnie-
jący od lat 60-tych ubiegłego wie-
ku stan faktycznego korzystania 
przez mieszkańców z przedmio-
towych budynków z pasa gruntu 
jako jedynie możliwego dostępu 
do drogi publicznej. 

Powyższe zaniechanie i niepra-
widłowości spowodowały, iż aktu-
alny wieczysty użytkownik dział-
ki ewid. nr 113/1 – Pinar Polska 
Sp. z o.o. zakazała mieszkańcom 
(właścicielom lokali mieszkalnych) 
położonych w budynkach przy ul. 
Magiera 19 i 21) dokonywania na-
ruszeń polegających na korzysta-
niu z chodników, które stanowią 
jedyne możliwe dojście do drogi 
publicznej Magiera. 

Warto podkreślić, że choć hi-
szpańska spółka Pinar Polska sta-
ła się właścicielem nieruchomości 
sąsiedniej już w 2007 r. to dopiero 
w 2012 r. zakwestionowała prawo 
przechodu, żądając odszkodowa-
nia za bezumowne korzystanie 
z ciągów pieszych - chodników. 
A powodem powyższego było 
oprotestowanie przez mieszkań-
ców i Spółdzielnię planowanej 
inwestycji Spółki w postaci wie-
lokondygnacyjnego budynku - 
z naruszeniem przepisów prawa 
budowlanego. 

Spółdzielnia starała się uregu-
lować stan prawny korzystania 
z  chodników i występowała do 
Spółki z wnioskiem o ustanowie-
nie służebności gruntowej prawa 
przechodu zgodnie z ich przezna-
czeniem celem zapewnienia miesz-
kańcom dojścia do budynków, 
jednocześnie zobowiązując się do 
utrzymywania w należytym sta-
nie technicznym ciągów pieszych, 
w tym ich remontów, napraw oraz 
w należytej czystości i porządku 
chodników wraz z istniejącymi te-
renami zielonymi pomiędzy klat-
kami schodowymi budynków, co 

jest na bieżąco wykonywane przez 
Spółdzielnię od 1994 roku.

Spółdzielnia również wie-
lokrotnie deklarowała Spółce 
partycypowanie w kosztach 
publiczno-prawnych za teren, 
na którym usytuowane są ciągi 
piesze – chodniki, tj. w kosztach 
podatków od nieruchomości oraz 
w opłatach rocznych za wieczyste 
użytkowanie, pomimo że teren jest 
otwarty i korzystają z niego wszy-
scy mieszkańcy osiedla pomiędzy 
ulicami Broniewskiego i Magiera. 
Niestety Spółka na powyższe nie 
wyraziła zgody, oferując jedynie 
w 2012 r. sprzedaż części gruntu za 
ok. 1 700 000 zł,  wraz z deklara-
cją zapłaty  z tytułu bezumownego 
korzystania z chodników i innych 
opłat z tym związanych, tj. opłat 
publiczno-prawnych.

W lutym 2013 r. Spółdzielnia 
wystąpiła do Sądu z wnioskiem 
o stwierdzenie nabycia przez za-
siedzenie służebności gruntowej 
polegającej na prawie przejścia 
do drogi publicznej od budynków 
Magiera 19 i 21. Jednak postano-
wieniem Sądu, pomimo złożonej 
apelacji, wniosek został oddalony  
we wrześniu 2015 r. z uwagi na 
fakt, że Spółdzielnia nie spełniła 
warunku bycia samoistnym po-
siadaczem w dobrej wierze przez 
minimum 20 lat.

Jednocześnie w grudniu 2013 r., 
kiedy toczyło się powyższe postę-
powanie,  Spółka Pinar Polska 
wystąpiła z pozwem do Sądu prze-
ciwko Spółdzielni i współwłaści-
cielom lokali mieszkalnych przy 
ul. Magiera 19 i 21 o  przywrócenie 
stanu zgodnego z prawem i naka-
zanie zaprzestania naruszeń oraz 
o zapłatę za bezumowne korzysta-
nie z chodników przylegających 
do budynków za okres od 2007 r. 
Wartość sporu to dziesiątki tysię-
cy zł. Sprawy są  w toku i do dnia 
dzisiejszego niezakończone.  

Spółdzielnia natychmiast po 
zakończeniu sprawy o zasiedze-
nie, we wrześniu 2015 r., wystąpiła 
z pozwem do sądu o ustanowienie 
służebności drogi koniecznej do 
gruntu, na którym  znajdują się 
ciągi piesze o pow. ok. 350 m kw. 
jako jedynego dostępu do drogi 
publicznej. Zaoferowała opłatę. 

Do dzisiaj sprawa także nie jest 
zakończona i  toczy się postępo-
wanie sądowe. 

Istniejące chodniki stanowią 
jedyny dostęp dla mieszkańców 
przedmiotowych budynków do 
drogi publicznej, dlatego Spół-
dzielnia ponosi we własnym za-
kresie koszty remontów, sprząta-
nia i odśnieżania oraz pielęgnacji 
zieleni wzdłuż budynku i wykonu-
je wszystkie czynności związane 
z należytym utrzymaniem tech-
nicznym, czystości i porządku te-
renu wokół budynków w odległo-

ści od nich do ok. 5 m, na którym 
znajdują się chodniki i trawniki. 

Moim zdaniem postępowanie 
obecnego Zarządu Spółdzielni jest 
prawidłowe. Zgodnie z wolą usta-
wodawcy każda działka budowla-
na musi mieć dostęp do drogi pub-
licznej. A zatem prawo przechodu 
zostanie uzyskane. Bardzo bym się 
zdziwił gdyby sąd zaakceptował 
na rzez Spółki nadmierną korzyść 
majątkową. Tego zabrania Kodeks 
cywilny.

Andrzej Rogiński
FOT. WŁADYSŁAW ADAMSKI

Straż Miejska broni budynku 
po Wuzetemie

W sobotę, 29 września rano ekipa 
rozbiórkowa uruchomiła maszyny 
i zamierzała przystąpić do burzenia 
zabudowań byłych Warszawskich 
Zakładów Mechanicznych przy 
Czerniakowskiej. Ich pracę wstrzy-
mała Straż Miejska, bo konserwator 
i władze miasta podejrzewały, że coś 
takiego może się stać. - Będziemy 
stale patrolować teren i nie dopuści-
my do zniszczenia tego zabytkowego 
kompleksu przemysłowego – poin-
formował Grzegorz Staniszewski, 

naczelnik Wydziału Profilaktyki 
i Planowania Straży Miejskiej.

Na początku sierpnia Powia-
towy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego wydał decyzję nakazującą 
rozbiórkę zabytkowych budynków 
przemysłowych przy ul. Czernia-
kowskiej 89/93. W obronie stanęło 
m.st. Warszawa, które złożyło do 
PINB wniosek o wznowienie po-
stępowania dotyczącego rozbiórki 
nieczynnej fabryki. 

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.
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dokończenie ze strony 1
Należy zatem spodziewać się 

podpisania przez spółdzielnię 
z gminą nowej umowy dzierżawy. 
Plan nie dopuszcza targowiska na 
tej działce. W trakcie jego pro-
cedowania nie zostały zgłoszone 
wnioski o usytuowanie bazaru. 
Na zajęcie pasa drogowego, gdzie 
część kupców prowadzi działal-
ność, decyzje wydaje Wydział In-
westycji i Infrastruktury Urzędu 
Dzielnicy Mokotów. 

Standard istniejącego pawilo-
nu handlowo-usługowego nie za-
pewni oczekiwanych przychodów. 
Komunalny Dom Kultury „Kadr”, 
który wynajmował znaczną po-
wierzchnię,  przeniósł się do innej 
lokalizacji. Postępuje dekapitaliza-

Przyszłość bazarku 

Argumenty czy manipulacja?
ANDRZEJ ROGIŃSKI

cja blaszaka. Trzeba więc będzie go 
rozebrać. Nowa inwestycja zasili 
budżet Spółdzielni i zapewni lep-
szy standard zamieszkania części 
spółdzielców. 

Pawilon przy ul. Gintrowskiego, 
w którym przez wiele lat znajdował 
się DK „Kadr”, jest w złym stanie 
technicznym, szpeci okolicę, co 
negatywnie wpływa na ceny oko-
licznych mieszkań. Bazarek wy-
gląda jak relikt sprzed lat, trud-
no utrzymać na akceptowalnym 
poziomie jego stan sanitarny. 
Robiąc tam zakupy nie ma gdzie  
zaparkować samochodu. Kupcy 
chcą utrzymać miejsca pracy, ale 
chcieliby pracować w godniejszych 
warunkach. Z wynajmu pomiesz-
czeń w pawilonie Spółdzielnia 

otrzymuje bardzo niskie, coraz 
niższe czynsze. 

Spółdzielnia przystąpiła do 
przygotowania koncepcji zago-
spodarowania działki Gotarda 16 
zgodnie z miejscowym planem. 
Istnieje możliwość wybudowania 
ze środków finansowych gminy 
garażu, w którym usytuowany 
zostałby bazarek, a mieszkańcy 
zyskaliby miejsca postojowe dla 
samochodów. Jak dowiedziałem 
się od Krzysztofa Rinasa, zastępcy 
burmistrza Dzielnicy Mokotów, 
Zarząd dróg Miejskich jako in-
westor przygotować ma zasady 
korzystania z miejsc postojowych 
parkingu, aby mogli z niego korzy-
stać okoliczni mieszkańcy. 

- Powstanie budynku  pozwo-

liłoby nam zdobyć środki na re-
monty  starych zasobów. Dochód 
z najmu nowych lokali użytko-
wych zwiększyłby przychody, 
a tym samym zasilałby fundusz 
remontowy członków Spółdzielni 
– powiedziała Krystyna Getner, 
mieszkanka spółdzielczego bloku.

Nie było porozumienia pomię-
dzy Radą Osiedla a Spółdzielnią. 
Ale panie przewodniczące, niebę-
dące członkiniami tej Spółdzielni, 
zdobyły pełnomocnictwa upraw-
niające je do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu. Przeprowadziły 
negatywną agitację propagando-
wą, w rezultacie której doprowa-
dziły do niepodjęcia uchwał o no-
wych inwestycjach.

- Straciliśmy więc obecny rok 
na przygotowanie inwestycji za-
pewniającej w przyszłości przy-
chody dla członków Spółdzielni. 
Opowiadanie przez panie z Rady 
Osiedla o znakomitym stanie pa-
wilonu i bazarku, a także o szkod-
liwości spalin dla towarów, które 
mogłyby być sprzedawane w nowej 
hali targowej, to zwyczajna dema-
gogia. Tak samo, jak opowiadanie 
o likwidacji bazarku czy zakorko-
waniu ul. Orzyckiej przez samo-
chody dojeżdżające do parkingu 
- stwierdziła Maria Gołębiowska, 
prezes SM „Służewiec”.

Poglądy Zarządu Spółdzielni 
podziela wielu spółdzielców, ale 
boją się podawać swych nazwisk 
do wiadomości publicznej.

Budowa przez gminę budynku 
parkingowo–handlowego może 
pogodzić sprzeczne interesy. Z jed-
nej strony pozwoli kontynuować 
możliwość robienia zakupów na 
bazarku, który zmieni usytuowanie 
o około sto kilkadziesiąt metrów. 
Z drugiej strony pozwali uporząd-
kować południowo-wschodni na-
rożnik skrzyżowania ul. Gotarda 
z ul. Gintrowskiego poprzez re-
alizację nowej zabudowy wokół 
mającego w tym miejscu powstać 
placu miejskiego. Ewentualne za-
blokowanie inwestycji w rejonie pa-
wilonu spółdzielczego doprowadzi 
w pewnym momencie do nakazu 
jego rozbiórki. Wówczas, zgodnie 
z miejscowym planem, bazarek 
przestanie istnieć. Kto tego życzy?

dokończenie ze strony 2
rekreacyjnych i rozrywkowych. 

Jest to odpowiedź na oczekiwania 
mieszkańców. Odzwierciedlają to 
wyniki niedawnego badania, zre-
alizowanego w ramach programu 
Rozwoju Kultury w Warszawie – 
Ursus zajął w nim drugie miejsce 
w całej Warszawie z wynikiem 78 
procent pod względem obecności 
mieszkańców w wydarzeniach kul-
turalnych. Oznacza to, że miesz-
kańcy aktywnie chcą uczestniczyć 
w kulturze, a oferta przedstawiona 
przez dzielnicę – domy kultury, bi-
blioteki, urząd znajduje ich apro-
batę.  W tej kadencji dla ursuskiej 
publiczności wystąpiły prawdziwe 
gwiazdy polskiej i europejskiej sce-
ny muzycznej, byli to m.in. Shakin’ 
Stevens, Alizee, Fun Factory, Lady 
Pank, Bednarek, T. Love, Izabela 
Trojanowska, KSU, Skaldowie, 
Natalia Nykiel, Wanda i Banda, 
Dawid Kwiatkowski, gwiazdy di-
sco polo jak Akcent, Boys,  i inni…

Oferta kulturalna, to oczywi-
ście nie tylko imprezy i pikniki. 
W obecnej kadencji staraliśmy się 

Dobry czas dla Ursusa
Z Urszulą Kierzkowską,  
burmistrzem Dzielnicy Ursus rozmawia Andrzej Rogiński

zadbać o dziedzictwo kulturalne 
i historię Ursusa, czego wyrazem 
są przygotowane w ostatnim czasie 
publikacje. Wydaliśmy trzy książki 
dotyczące historii naszej dzielni-
cy, najnowsza to „Dzieje Ursusa 
w zarysie” Jerzego Domżalskiego, 
a w opracowaniu są dwa albumy 
fotograficzne–„Ursus wczoraj 
i dziś w obiektywie Ireneusza 
Barskiego” oraz „ Sportowe Dzieje 
Ursusa w obiektywie”. 

Zdobyliśmy także środki na wy-
kup kolekcji zabytkowej po dawnej 
fabryce traktorów, ale niestety jej 
obecny właściciel do tej pory nie 
zgodził się na jej sprzedanie.  Wy-
stąpiliśmy też do Miasta o środki 
na budowę nowoczesnego centrum 
kultury, czekamy na decyzję w tej 
sprawie.

Oprócz pełnienia funkcji 
burmistrza Ursusa jest Pani jed-
nocześnie radną Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego. Czy 
będzie Pani brała udział w nad-
chodzących wyborach?

Jestem gotowa nadal pracować 
jako samorządowiec i dlatego 

ubiegam się ponownie o mandat 
radnej Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego, w okręgu nr 2 z listy 
Koalicji Obywatelskiej. Jako rad-
na i wiceprzewodnicząca Komisji 
Ochrony Środowiska, w kończącej 
się kadencji szczególnie wspiera-
łam projekty mające na celu ogra-
niczenie smogu i poprawę jakości 
powietrza w Warszawie i całym 
obszarze metropolitalnym. Mam 
nadzieję, że wyborcy pozwolą mi 
kontynuować moją dotychczasową 
pracę. W przyszłej kadencji chcia-
łabym zająć się sprawami związa-
nymi ze zwalczaniem smogu oraz 
jego oddziaływaniem na zdrowie.

Czy na koniec naszego wywia-
du chciałaby Pani skierować kil-
ka słów do mieszkańców Ursusa?

Chciałabym podziękować 
wszystkim, którzy angażowali się 
w życie dzielnicy. Dzięki wspania-
łej czteroletniej współpracy po-
wstało wiele ciekawych projektów, 
z których korzystali mieszkańcy. 
Mam nadzieję, że będziemy mogli 
tę współpracę kontynuować. 

Czy grozi nam wieloletni 
paraliż Ursynowa?
PIOTR JANOWSKI

W piątek, 28 września ASTALDI 
S.P.A. poinformowała, że w sądzie 
w Rzymie złożony został wniosek 
o ochronę przed wierzycielami. 
Tłumacząc na język polski – spół-
ka, aby uchronić majątek  przed 
bezładnym kolejnymi wnioskami 
niespłaconych dostawców, rozpo-
częła postępowanie układowe.

W poniedziałek, wtorek agencje 
ratingowe natychmiast zakwali-
fikowały obligacje Astaldi jako 
śmieciowe, a kurs na giełdzie 
w Mediolanie spadł z 1,14 EUR 
w czwartek, do 0,41 we wtorek. 
A jeszcze latem było to 2 EUR. 
Głównym problemem drugiej 
największej firmy budowlanej 
Włoch jest zadłużenie. Według 
komunikatów giełdowych zadłu-
żenie grupy w ciągu pierwszego 
półrocza 2018 roku wzrosło o 420 
milionów EUR, a ilość gotówki na 
rachunkach – spadła o ponad 200 
mln. Główną przyczyną kłopotów 
giganta jest jego zaangażowanie 
w Turcji w budowę obiektów pod 
klucz i na sprzedaż. W szczegól-
ności – nie porozumiano się w za-
kładanym terminie co do zbycia 
wycenionych na ponad miliard 
Euro udziałów w trzecim moście 
przez Bosfor.

Co ma most przez Bosfor do 
komunikacji na warszawskim 
Ursynowie?  Mówimy tu o gene-
ralnym wykonawcy odcinka Po-
łudniowej Obwodnicy Warszawy 
przez Ursynów. Dopiero co za-
mknięto przejazd przez Braci Wa-
gów, zwężono Stryjeńskich, coraz 
wyraźniejszy jest ślad głównego 
tunelu pod Płaskowickiej. Czy 
te prace staną z powodu kłopo-
tów generalnego wykonawcy ? 
Rzecznik Astaldi w Polsce, Ma-
teusz Witczyński oświadczył, że 
kłopoty spółki matki nie wpłyną 
na działalność operacyjną grupy 
w Polsce. Astaldi nie chce porzu-
cać kontraktów ani zostawiać pod-
wykonawców na lodzie. Należy pa-
miętać, że w lipcu bieżącego roku  

firma odmówiła podpisania umo-
wy na budowę tunelu w Świnouj-
ściu, podając jako oficjalną przy-
czynę zmianę realiów rynkowych 
przez dwa lata od rozstrzygnięcia 
przetargu. Był to przypadek wy-
jątkowy i niespodziewany. Umowę 
podpisał jednak inny wykonawca 
– za większą o około 10 % kwotę.

Wiele znaków wskazuje że do 
perturbacji na budowie POW 
może dojść. Co gorsza – może się 
tak stać niezależnie od opisanych 
kłopotów generalnego wykonaw-
cy. Przyczyną takiego stanu rzeczy 
jest bowiem system rozliczania 
i zapłaty za umowy zlecane przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i Autostrad. Odbiór wykona-
nych prac następuje bowiem w 30 
dni po zgłoszeniu, dopiero wtedy 
możliwe jest wystawienie faktury 
– płatnej po kolejnych 30 dniach. 
W efekcie wykonawcy i podwyko-
nawcy otrzymują zapłatę ponad 2 
miesiące po wykonaniu zadania. 
Sami jednak muszą płacić pracow-
nikom i dostawcom na bieżąco.

W opinii przedsiębiorców sy-
tuację pogarsza dodatkowo od-

wrócona płatność VAT, w której 
podwykonawcy otrzymują płat-
ność bez VAT, który rozliczają bez-
pośrednio z urzędem skarbowym.  
Ustawowy czas na zwrot  VAT to 
również 60 dni … ale od złożenia 
ostatecznych wyjaśnień. Tymcza-
sem niewiele firm budowlanych 
ma środki finansowe na prowadze-
nie działalności przez 2- 3 miesią-
ce. Prowadzi to do coraz szerszych 
zatorów płatniczych ale również 
– do upadłości przedsiębiorstw. 
Jedynym, ale czy na pewno wy-
granym, w tej sytuacji jest budżet 
Państwa, który uzyskuje wysokie 
wpływy z VAT. Niestety – dzieje 
się tak do czasu gdy podwykonaw-
ca, z braku środków zaprzestanie 
działalności.

Czeka nas więc ciekawy okres. 
Musimy mieć nadzieję, że ani 
tureckie przypadłości włoskiego 
giganta, ani polska biurokracja nie 
doprowadzą do sytuacji, w której 
Ursynów zostanie podzielony na 
dwie części głębokim i szerokim 
wykopem, przez który jedyny 
przejazd będzie metrem.
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Pomimo tego, że budynki znaj-

dują się w gminnej ewidencji za-
bytków, nakazano ich rozbiórkę. 
Nieczynna fabryka została włączo-
na do gminnej ewidencji zabyt-
ków 2012 r. Dlatego też rozbiórki 
odmawiał stołeczny konserwator, 
minister oraz sąd. Wydawało się, 
że nic im już nie grozi.

PINB przychylił się do prośby 
miasta i zdecydował, że jeszcze raz 
przeprowadzi postępowanie. Na 
początku tygodnia anulował swój 
nakaz rozbiórki fabryki. Pracow-
nicy PINB w asyście strażników 
miejskich udali się do siedziby 
spółki z postanowieniem, ale ni-

Straż Miejska broni budynku 
po Wuzetemie

kogo nie zastali. Renata Kaznow-
ska, wiceprezydent Warszawy 
ustaliła dyżury Straży miejskiej 
i w momencie wznowienia prac 
burzących konserwator przyjedzie 
z decyzją o ich wstrzymaniu. Wo-
jewódzki konserwator zabytków 
prof. Jakub Lewicki w ubiegłym 
tygodniu wszczął procedurę wpisu 
budynków Warszawskich Zakła-
dów Mechanicznych do rejestru 
zabytków. Podczas trwania takie-
go postępowania obiekty objęte są 
ochroną i nie wolno ich burzyć.

Powyższe informacje uzyskali-
śmy od miasta.

FOT. PRZEMYSŁAW MILLER

Budynek komunalny przy ul. Zagłoby

Plenerowy plac ćwiczeń



POŁUDNIE - Głos warszawiaków 7

l Elektryk kuchnie 507 153 734

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

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 Zatrudnię kierowcę kat. C 
i C+E oraz koordynatora do firmy 
transportowej, praca Warszawa 
Janki, 530 477 796

l Zatrudnię mężczyznę do sprzą-
tania osiedle zamknięte Ursynów 
606 73 76 78

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 Dekarskie, obróbki blacharskie, 
rynny, papa, blachodachówki, 
579 253 060

l Dezynsekcja, pluskwy, prusaki 
606 652 601

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

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

l Elektroawarie 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 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

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

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

l Zatrudnię hydraulika na kon-
serwację – Ursynów i Stegny. 
Stała umowa o Pracę. Dzwonić 
602 325 349 od 9,00 do 14,00

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
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Zakład Pogrzebowy Amabilis
Całodobowo

Tel. 667 130 899
Warszawa - Powiśle

ul. Dobra 1
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