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Orkiestrze z Chmielnej stuknęło 90 lat
ANNA TOMASIK

„Bal na Gnojnej”, „U cioci na imie-
ninach”, „Stachu”  czy „Nie masz 
cwaniaka nad warszawiaka”  - sen-
tymentalne piosenki retro, które 
powstały w okresie międzywo-
jennym i powojennym XX wieku. 

Mimo upływu czasu piosenki 
te nic nie straciły na swojej popu-
larności i nostalgii. Trwale wpi-
sały się w historię ulicznego folk-
loru warszawskiego, w muzyczny 
pejzaż tamtych podwórek i ulic. 
I nie ma chyba wśród miesz-
kańców stolicy osoby, której by 
chociaż raz nie „wpadła w ucho” 
któraś z tych piosenek. Przeko-
nałam się zresztą o tym w mi-
nioną niedzielę, 7 października, 
gdy na ulicy Chmielnej swoje 90. 
urodziny świętowała legendarna 
Orkiestra z Chmielnej. Na tak 

zacny jubileusz licznie przybyli 
mieszkańcy stolicy. Zauważyłam 
też wśród nich Annę Czerwińską, 
przewodniczącą Rady Osiedla 
Koszyki, która nie szczędziła 
słów zachwytu i podziwu dla ar-
tystów oraz ich ponadczasowego 
repertuaru. 

– Pięknie grają i śpiewają, a ja 
tak uwielbiam akordeon! No i jak 
to mówi dzisiejsza młodzież, wy-
chowałem się na ich piosenkach. 
Bo to piosenki mojej młodości. 
Mam 78 lat i pamiętam, jak Or-
kiestra z Chmielnej śpiewała na 
Starym Mieście i w przejściu 
podziemnym pomiędzy dawną 
Rotundą i Cepelią. Moja córka 
i wnuczka też znają te piosenki – 
zagaduje mnie stojący obok miły 
starszy pan. 

Podczas koncertu „Impreza na 
Chmielnej” w wykonaniu jubilatki 
usłyszeliśmy kilkanaście przebo-
jów, w tym „Warszawa da się lubić”, 
„U Bronki Wstawa”, „Tango Apa-
szowskie” i „Już taki jestem zimny 
drań” oraz dwie piosenki z tzw. cy-
klu komunikacyjnego, czyli słów 
parę o warszawskim tramwaju 
i autobusie. – Orkiestra z Chmiel-
nej ma też w swoim repertuarze 
piosenki bardziej pastelowe – 
zwrócił uwagę Adam Anusiewicz, 
śpiewający gitarzysta i nadworny 
konferansjer orkiestry. Na dowód 
tego artyści zaśpiewali „Piosen-
kę o mojej Warszawie” z muzyką 
i tekstem Alberta Harrisa, która – 
jak czytamy na stronie Cyfrowej 
Biblioteki Polskiej Piosenki – po-
wstała jesienią 1944 r. w Moskwie. 

– Benek na skrzypcach zna-
lazł tak i dwudźwięk, który 
doskonale oddaje klakson sa-
mochodu mark i Warszawa, 
które kiedyś naszymi ulicami 
jeździły – zdradził Adam Anu-
siewicz. Po chwili rozległ się do-
nośny i nieco grymaśny dźwięk 
przypominający klakson stare-
go samochodu. – No, trochę to 
sfałszowany dźwięk klaksonu 
tej Warszawy, ale… doskonały! 
– żartował Adam Anusiewicz. 

Jubileuszowy koncert orkie-
stry uświetnił recitalem Marian 
Opania, aktor filmowy i teatralny, 
artysta kabaretowy, znany także 
z wykonań piosenki aktorskiej.  

– Dziewięćdziesiąt lat Orkiestry 
z Chmielnej to fenomen tej ulicz-
nej piosenki. Ja mówię tak: Jeżeli 
ma powodzenie tzw. disco polo 
z nieco gorszymi tekstami i gor-
szą muzyką, to te utwory pisali 
znakomici tekściarze 

dokończenie na stronie 10

ANTONIK W DOMU SZTUKI
Stanisław Antonik, kandydat na 
urząd Prezydenta Warszawy z KWW 
Bezpartyjni Samorządowcy, spotka 
się z wyborcami w poniedziałek, 15 
października, o godz. 18.00 w sali 
kinowej Domu Sztuki przy ul. Wio-
linowej 14 (stacja metra Ursynów).

DE MONO W LOLKU
14 października o godz. 20.00 De Mono 
Marka Kościkiewicza zagra w pubie 
Lolek przy ul. Rokitnickiej 20. Podczas 
koncertu będą sprzedawane cegiełki, 
z których dochód w całości przekaza-
ny zostanie na wsparcie Fundacji Ergo 
Sum, prowadzącej klubokawiarnię ,,Ży-
cie jest fajne”, zatrudniającej dorosłe 
osoby ze spektrum autyzmu. 7 bm., 
jak zapowiedzieli organizatorzy, zagrał 
Rezerwat. Patronat prasowy sprawuje 
„Południe”.

PRÓCHNICA U DZIECI
Wszechnica Żywieniowa Wydział 
Nauk o Żywieniu Człowieka i Kon-
sumpcji SGGW zaprasza na prelekcję 
pt. „Choroba próchnicowa u dzieci 
i młodzieży - rola diety i higieny w co-
dziennej praktyce”. Prelekcję wygłosi 
dr n. med. Anna Turska-Szybka (Za-
kład Stomatologii Dziecięcej, Wydział 
Lekarsko-Dentystyczny, Warszawski 
Uniwersytet Medyczny) 17 paździer-
nika (środa) o godz. 17.15 w SGGW 
przy ul. Nowoursynowskiej 159C, na 
Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka 
i Konsumpcji (zielony budynek, nr 32), 
w Auli II. Wstęp wolny.  Transmisja 
spotkania on-line na stronie interneto-
wej: wszechnica-zywieniowa.sggw.pl

POTAŃCÓWKA
Dom Sztuki SMB „Jary” zaprasza 
w sobotę, 13 października, w godz. 
17.00-20.00 na  Jesienną Potańców-
kę. Zagra: DJ Jerry. Wstęp wolny. 
W niedzielę, 14 bm. o godz. 18.00: 
„W Starym Kinie ze Stanisławem Ja-
nickim” – film „Zaginiony świat” 
(USA 1925, reż. Harry O. Hoyt), 
z muzyką na żywo w wyk. zespołu 
„Washing Machine”. Wstęp wolny.

Najskuteczniejsza Terapia Autyzmu
We wrześniu bieżącego roku na pograniczu warszawskiego Mokotowa 
i Śródmieścia została otworzona Klinika ABA specjalizującą się w te-
rapii dzieci ze spektrum autyzmu. Terapia prowadzona jest wyłącznie 
w oparciu o Analizę Zachowania czyli Terapia Behawioralna.

dokończenie na stronie 5
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Warsaw Home to czterodniowe Międzynarodowe Targi Wyposażenia Wnętrz. Podczas wydarzenia 
prezentowane są oferty producentów i dystrybutorów z branży meblowej, dekoracyjnej, 
wykończeniowej oraz dodatków. Warsaw Home charakteryzuje koncept mieszany – stanowi zarówno 
platformę biznesową dla międzynarodowych kontraktacji, a także przestrzeń dla pasjonatów 
wyposażenia wnętrz. Warsaw Home to miejsce zrzeszające architektów, projektantów wnętrz, 
właścicieli  rm, sklepy oraz klientów indywidualnych.
WWydarzenie traktuje szeroko tematykę wykończenia i wyposażenia wnętrz. Uważamy, że na całość 
wnętrza składają się wszystkie wzajemnie oddziałujące na siebie jednostki. Urządzając zaczynamy od 
podstaw czyli podłóg, ścian, drzwi a kończymy na meblach i dodatkach.
Targi składają się z 4 poniższych stref tematycznych:
• Furniture – meble
• Deco – dekoracje, tekstylia, oświetlenie
• Kitchen & Dining – meble oraz akcesoria kuchenne, AGD
• • Interior Finish – podłogi, panele i materiały do ścian 
(płytki, panele, beton architektoniczny, zielone ściany),
drzwi, kominki, armatura łazienkowa

Na relację z targów zapraszamy na nasza kanał
YouTube Aer Press TV i mediach społecznościowych.
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Policja rozwaliła obiekty Gwardii
ANDRZEJ ROGIŃSKI, BOGDAN ŻMIJEWSKI

Tak oto wygląda partyjna polityka 
popierania sportu. Kiedyś, w tzw. 
czasach słusznie minionych, klub 
sportowy Gwardia Warszawa 
był potęgą w wielu dyscyplinach 
sportowych, wychował mistrzów 
olimpijskich, świata, Europy, 
a pięściarze i piłkarze byli na us-
tach kibiców. Teraz teren przy ul. 
Racławickiej przypomina gruzo-
wisko po działaniach wojennych. 
Minister Spraw Wewnętrznych 
przekazał nieruchomość Policji 
a ta unicestwiła obiekt. Tylko pa-
trzeć jak się pojawi deweloper.

- Tereny dawnego stadionu 
Gwardii powinny być przezna-
czone pod funkcje  rekreacyjno-
-sportowe dla dzieci i młodzieży. 
– powiedział patrząc na rumowi-
sko Jakub Wiktor Czechowski, 
kandydat Bezpartyjnych Samo-
rządowców do Rady Dzielnicy 
Mokotów - Może również wyspe-
cjalizowanych form sportu dla 
dzieci i osób dorosłych. Teren jest 
praktycznie nieużytkowany, na-
tomiast jego rozmiar pozwoliłby 
na zrealizowanie szerokiej gamy 
rozwiązań parkowych, w tym na-
wet zbiornika wodnego, a także 
luźnych usług, w tym niewielkiej 
gastronomii. Potencjalnie jest to 
dobre uzupełnienie mieszkalnych 
obiektów południowego Wyglę-
dowa. Poprzez ogródki działko-
we można połączyć ten obszar 
ruchem pieszym z Wyględowem 
północnym (przedłużenie ul. Ka-
rola Chodkiewicza), a dalej z Par-
kiem-Mauzoleum Cmentarzem 
Żołnierzy Radzieckich. 

Na terenie, gdzie funkcjonował 
kiedyś klub Gwardia Warszawa 
trwają rozbiórki. Widocznie coś 
będzie budowane, ale nie wiado-
mo co, bo nie ma o tym na tablicy 
informacyjnej.

Według studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego m. st. Warszawy 
teren jest przeznaczony pod usługi 
i zieleń w skali 60 % terenu.

We wrześniu 2013 r., czyli aż 5 
lat temu był wyłożony do publicz-
nego wglądu projekt miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego rejonu ul. Chodkiewi-
cza opracowany przez dr Krzyszto-
fa Domaradzkiego z firmy Dawos 
na zlecenie Biura Architektury 
i Planowania Przestrzennego m. 
st. Warszawy. Dla „terenów Gwar-
dii” ww. plan przewidywał usługi 
i sport z zielenią 40 % (niezgodnie 
ze Studium), w tym stadion, hale 
sportową i inne obiekty sportowo 
rekreacyjne. W pierzei ul. Racławi-
ckiej przewidywano alternatywnie 
funkcje sportu lub biur i usług.

Do dziś planu nie uchwalono, 
bo zawierał szereg kardynalnych 
błędów techniczno – prawnych. 
5 lat nie wystarczyło, żeby plan 
poprawić.

Obiecanki radnych Warszawy 

z PO i PiS, że będzie tam sport, 
bo uchwalimy plan stały się fikcją. 
Teraz będzie zabudowa. Prawdo-
podobnie nie będzie nawet zgodna 
ze Studium, bo przepisy pozwalają 
by wydawać decyzje o warunkach 
zabudowy niezgodne ze Studium. 

PiS kiedyś oskarżał PO, że ta 
wprowadza bałagan urbanizacyj-
ny w mieście, że nie robi planów 
miejscowych, że wydaje decyzje 
niezgodne ze Studium. Dziś robi to 
samo. Nie uchwala planów i wyda-
je decyzje o warunkach zabudowy 
niezgodne ze Studium. 

PiS miał 3 lata by zmienić 
ustawę o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym tj. by 
wprowadzić wymóg zgodności 
decyzji o warunkach zabudowy 
ze Studium, ale tego nie zrobił.

Bezpartyjni Samorządowcy 
złożyli więc do Sejmu petycję 
w powyższym zakresie z projek-
tem nowelizacji ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

„Nakazuje się by wniosek o wa-
runki zabudowy i wydana decyzja 
o warunkach zabudowy nie była 
sprzeczna ze Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego”. Proste 
jedno zdanie, a może tak wiele 
uporządkować. Niestety partiom 
to nie na rękę, bo władza zawsze 
chce mieć więcej władzy i mętną 
wodę by nałapać jak najwięcej ryb 
dla siebie. 

Komentarz:
Władza posłuszna partii nie do-

strzega potrzeb mieszkańców. Naj-
pierw doprowadzono do likwidacji 
klubu sportowego a teraz tereny 
sportowe stały się gruzowiskiem. 
Wydawanie decyzji o warunkach 
zabudowy sprzecznych ze studium 
sprzyja chaosowi urbanistyczne-
mu. Tak nie czyni dobry gospo-
darz. Partyjni radni nie dotrzy-
mali obietnic. 

Andrzej Rogiński
FOT. JAN KURZAWA

Karykatura 
partyjniactwa
Redakcja „Południe” ogłasza konkurs na karykaturę partyjniactwa. 
Forma artystyczna prac dowolna. Prace w formacie nie większym niż 
A4, po zeskanowaniu, prosimy przesyłać na adres: południe@poludnie.
com.pl w terminie do poniedziałku, 15 października 2018 r., godz. 15.00.

Uczestnik konkursu podaje swoje nazwisko, imię oraz do wiado-
mości redakcji dane kontaktowe. Udział w konkursie oznacza zgodę 
na reprodukcję pracy.

Jury spośród nadesłanych prac wybierze najciekawsze. Jako nagrodę 
przewidujemy puchary dla trzech najciekawszych prac oraz publikację 
w „Południu” i na stronie internetowej. 

Recepta Bezpartyjnych Samorządowców

Jakiej reprywatyzacji oczekujemy
W sobotę, 6 października w siedzi-
bie Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich w Warszawie odbyła się 
debata publiczna „Kandydaci na 
Prezydenta Warszawy, a reprywa-
tyzacja”.

Na debatę zaproszono wszyst-
kich 14-nastu kandydatów. Poja-
wiła się tylko trójka tj. Krystyna 
Krzekotowska z KW Światowego 
Kongresu Polaków, Jan Potocki 
z KW II Rzeczypospolita Polska 
oraz przedstawiciel kandydata 
Sławomira Antonika z KWW 
Bezpartyjni Samorządowcy, jego 
rzecznik prasowy Bogdan Żmi-
jewski.

Na wstępie dr Ewa Wierzbow-
ska dokonała przeglądu uregulo-
wań prawnych dotyczących nie-
ruchomości objętych dekretem 
Bieruta, wykazując brak zainte-
resowania partii w rozwiązaniu 
problemu na przestrzeni 27 lat od 
obalenia komunizmu. To była bar-
dzo pouczająca prezentacja.

Ryszard Grzesiała, wicepre-
zes Stowarzyszenia Dekretowiec 
skomentował obecny stan praw-
ny. Negatywnie ocenił perspekty-
wę jego zmiany z uwagi na brak 
woli politycznej obu partii i tu 
przytoczył treść swoich rozmów 
z premierem Morawieckim i poli-
tykami z PO. Ocenił negatywnie 
tzw. małą ustawę reprywatyza-
cyjną stwierdzając, że jest kary-
godnym bublem prawnym na co 
są opinie biura prawnego sejmu 
i senatu oraz Sądu Najwyższego, 
NSA, Rzecznika Praw Obywatel-
skich. Negatywnie wypowiedział 
się również o projekcie ustawy re-
prywatyzacyjnej Patryka Jakiego.

Zbigniew Lisiecki, prezes Sto-
warzyszenia poinformował, że wg 
informacji z WSA sąd ten w 2017 r. 
wydał 227 orzeczeń zobowiązują-
cych Prezydenta m. st. Warszawy 
do wydania rozstrzygnięć w na-
stępstwie skarg na bezczynność 
oraz 24 orzeczenia o przewlekłości 
postępowania. A w 2018 r. 84 orze-
czenia zobowiązujące do wydania 
rozstrzygnięcia z uwagi na bez-
czynność i 5 orzeczeń o przewle-
kłości. Ponadto sąd wydał w 2017 
r. 365, a w 2018 r. 112 orzeczeń 
dotyczących wymierzenia kary 

grzywny prezydentowi Warszawy 
za niewykonanie wyroków WSA. 
W związku z powyższym Stowa-
rzyszenie Dekretowiec złożyło 
zawiadomienie o przestępstwie 
„niewykonania przez prezydenta 
Warszawy kilkuset wyroków są-
dów w sprawie reprywatyzacji”. 
Sprawa w szczególności dotyczy 
257 wyroków sądów, które zobo-
wiązały Prezydenta do wydania 
decyzji reprywatyzacyjnej doty-
czących wypłaty odszkodowań 
za mienie odebrane dekretem 
Bieruta. Rzecz dotyczy działek 
i domków jednorodzinnych. 

Zadano kandydatom na prezy-
denta Warszawy jedno pytanie: 
Czy Pan/ Pani jako prezydent 
Warszawy doprowadzi do zwro-
tu nieruchomości warszawskich 
ich prawowitym właścicielom 
i zapewni właściwą ochronę lo-
katorów oraz, czy wykona Pan/
Pani wyroki sądowe ciążące na 
urzędzie.

W dyskusji zabrał przedstawi-
ciel Bezpartyjnych Samorządow-
ców, który zwrócił uwagę na kilka 
spraw. Stwierdził, że podstawo-
wym problemem jest postawienie 
naprzeciw siebie byłych właścicie-
li, którzy chcą odzyskać własność 
nieruchomości i lokatorów, którzy 
w nich mieszkają i roszczą sobie 
do tych lokali, bo je utrzymywa-
li, remontowali, a czasem nawet 
odbudowywali. Zrobiono z nich 
wzajemnych wrogów, bo państwo 
(wszystkie partie polityczne) nie 
zadbało o rozwiązanie tego kon-
fliktu jakby specjalnie by skłócić 
społeczeństwo. Ta kwestia powin-
na być priorytetem w rozwiązaniu 
problemu. Oświadczył, że Bez-
partyjni Samorządowcy nie będą 
zwracać nieruchomości, tylko będą 
wypłacać odszkodowania, chyba że 
sąd nakaże zwrot w naturze. Wte-
dy zobowiązał się, że będzie kilka 
wariantów rozwiązania problemu. 
Mieszkanie komunalne zamienne, 
niezależnie od kryterium dochodo-
wego, bo to ustawowe kryterium 
zostanie podniesione oraz odszko-
dowania za koszty przeprowadzki. 
Innym rozwiązaniem będzie do-
płata do czynszu w lokalu spry-
watyzowanym lub w mieszkaniu 

prywatnym, które miasto wynajmie 
na rynku jako zamienne lub dopła-
ta do czynszu w takim mieszkaniu. 
Bo jedni nie mogą żyć kosztem dru-
gich. Taka jest dewiza Bezpartyj-
nych Samorządowców. 

Ponadto przedstawiciel Sła-
womira Antonika (kandydata 
Bezpartyjnych na Prezydenta 
Warszawy) stwierdził, że wypłaty 
odszkodowań reprywatyzacyj-
nych powinny być wypłacane na 
podstawie stanu nieruchomości 
z dnia dekretu Bieruta, a nie we-
dług stanu obecnego, oczywiście 
z uwzględnieniem waloryzacji. 

Zaznaczył, że od tej wartości 
powinny być odliczane obcią-
żenia hipoteczne (niezwrócone 
kredyt) na zakup tych nierucho-
mości i ich zabudowę, bo dziś tak 
nie jest czynione. Uznał to za dużą 
nieprawidłowość, wręcz absurd. 
Poinformował zebranych, że Bez-
partyjni Samorządowcy złożyli 
do Premiera wniosek by rząd wy-
dał stosowne rozporządzenia wy-
konawcze do dekretu w sprawie 

zasad wyceny i odliczeń hipotek. 
W dekrecie jest taka delegacja, ale 
nie została wykonana, a przecież 
dekret nadal obowiązuje. 

W podsumowaniu stwierdził, 
że to nie Prezydent (miasto) po-
winno zwracać nieruchomości, 
lecz Wojewoda (Skarb Państwa). 
To państwo nieruchomości za-
brało. Obecna sytuacja jest nie-
zdrowa, bo miasto rozstrzygając 
zwrot nieruchomości jest sędzią 
we własnej sprawie. Jest zaintere-
sowane, żeby nie zwrócić i nie za-
płacić i móc korzystać jak najdłu-
żej. Miasto ma bowiem dochód 
z użytkowania wieczystego ok. 
0,5 mld zł rocznie i drugie 0,5 mld 
zł za wynajem lokali na politycz-
ne rozdawnictwo. Obecne partie 
to w istocie bolszewicy z panem 
Jakim na czele, czego dał wyraz 
projektem ustawy reprywatyza-
cyjnej. I tu omówił ten problem 
w kilku słowach, co spotkało się 
z aplauzem słuchaczy. 

Na koniec zwrócił wszystkim 
uwagę, powtarzając za prezesem 

Grzesiałą, że nie cała Warszawa 
była zburzona. W istocie została 
zniszczona w 48 %, w tym 11229 
budynków (na 25495), w tym tyl-
ko część została zburzona w ca-
łości. Wiele dzielnic było niena-
ruszonych lub ze zniszczeniami 
lokalnymi. Natomiast ok. 3 tys. 
budynków zlikwidowały w 1945 
r. władze komunistyczne z róż-
nych powodów, w tym polityczno 
– historycznych, niszcząc zabytki 
naszej kultury.

Przypomniał, że dekret nie miał 
służyć wywłaszczeniu wszystkich 
i na zawsze, tylko wywłaszczeniu 
celem umożliwienia odbudowy 
i rozbudowy według planu mia-
sta zatwierdzonego przed wojną, 
więc na wielu terenach takie wy-
właszczenie było zbędne, a jednak 
wywłaszczono wszystkich i nie 
zwrócono nikomu, choć dekret 
zakładał powszechność zwrotów 
i wyjątkowość wywłaszczeń za 
słusznym odszkodowaniem. Tych 
jednak nie wypłacono do 1989 r.

Zauważył, że o odszkodowanie 

za szkody wojenne powinni wy-
stępować do Niemców obywatele, 
a nie państwo polskie. Oświadczył, 
że Bezpartyjni Samorządowcy 
w tym pomogą. Założą fundację, 
która pomoże poszkodowanym 
w pisaniu pozwów odszkodo-
wawczych do rządu niemieckie-
go i która zatrudni lub sfinansuje 
prawników, którzy to zrobią. 

Powiedział „Nie czekajmy na 
partie i dyplomatów, róbmy swoje. 
Bezpartyjni tak zrobią”.

Zapewnił, że jego słowa są toż-
same z programem i słowem kan-
dydata na Prezydenta Warszawy 
Bezpartyjnych Samorządowców, 
Sławomira Antonika, co ma swój 
wyraz w stosownych publikacjach 
i oświadczeniach programowych.  

E.Z.

Gruszki na wierzbie
Do obejrzenia 21 filmików o wyborczych gruszkach na wierzbie: 
http://gruszkinawierzbie.com/

ANDRZEJ ROSIEWICZ
Poniedziałek 14 bm. godz. 18.00 
plac Narutowicza 1. Bezpartyjni 
Samorządowcy z Ochoty zaprasza-
ja na koncert Andrzeja Rosiewicza 
i kapeli ormiańskiej.
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Jestem entuzjastką idei budżetu partycypacyjnego
Z radną Joanną Katarzyną Wiśniewską rozmawia Stanisław Rafalski

CZYSTA PRAWDA
Zdjęcie zostało zrobione na Służewcu. Ul. Przemysława Gintrowskiego d. Rzymowskiego na wysokości 
parkingu społecznego. Nieopodal znajduje się kościół pw. o. M. Kolbe.

Moim celem jest kompleksowa 
odnowa Starego Miasta
Z Dariuszem Jabłońskim, kandydatem do Rady Dzielnicy Śródmieście 
rozmawia Stanisław Rafalski

- Od jak dawna mieszka Pan 
na Warszawie?

- Chociaż nie jestem urodzo-
nym warszawiakiem, w stolicy 
znalazłem się na studiach, to 
mieszkam w Warszawie już dwa-
dzieścia dwa lata, z czego większą 
część tego czasu – w Śródmieściu. 
Jest to więc dzielnica wyjątkowa 
dla mnie pod każdym względem. 
Od początku mieszkania w Śród-
mieściu płacę tu także podatki. 
Czuję się więc w pełni warsza-
wiakiem, pod każdym względem.

- Czy ma Pan jakąś szczególnie 
sobie bliską część Śródmieścia?

- Zdecydowanie jest to Stare 
Miasto. Obecnie nie mieszkam 
akurat na Starówce, ale miesz-
kałem tam przez wiele lat, a choć 
teraz mieszkam gdzie indziej, to 
sprawy Starego Miasta są mi wciąż 
szczególnie bliskie.

- Z jakim programem dla war-
szawskiej Starówki idzie Pan do 
wyborów samorządowych?

- Moim celem jest kompleksowa 
odnowa Starego Miasta. Zarówno 
samych kamienic, jak i podwórek. 

Odrestaurowywanie zabytkowych 
fasad dla celów wizerunkowych 
nie wystarczy. Na Starym Mieście 
mieszkają przecież ludzie, którzy 
powinni mieć czyste, zadbane po-
dwórza. To już się wszystko dzieje, 
ale pracy wciąż jest bardzo wiele. 
Do tego – miejsca parkingowe. 
Wydawać by się mogło, że okolice 
Starego Miasta są już „pełne”, że nie 
ma gdzie wyznaczyć nowych miejsc 
do parkowania samochodów. A to 
nieprawda. Wokół starówki jest 
jeszcze teren na miejsca parkin-

gowe, tylko trzeba go racjonalnie 
zagospodarować. Kolejne moje cele 
to bezpłatny Internet dla mieszkań-
ców Starego Miasta oraz zwiększe-
nie ilości ławek na Starówce.

- Stare Miasto to rzesze tury-
stów. Co chciałby Pan zrobić, by 
pogodzić walory turystyczne Sta-
rówki z faktem, że to także nor-
malna dzielnica mieszkaniowa?

- Rzeczywiście, z jednej strony 
nie można Starego Miasta odciąć 
od ruchu turystycznego, z dru-
giej – wydaje mi się, że hałaśliwe, 
huczne imprezy w staromiejskich 
restauracjach, jeżeli trwają powyżej 
powszechnie uznawanej za począ-
tek ciszy nocnej godziny 22.00, lub 
– góra! – 23.00, to już zdecydowa-
na przesada. Jeden ze znajomych 
mieszkańców nie może sprzedać 
mieszkania przy Rynku Starego 
Miasta właśnie dlatego, że mieści 
się ono nad restauracją. Mam stały 
kontakt z wieloma mieszkańcami 
Starówki i wiem, że ten hałas jest 
dla nich naprawdę wielkim proble-
mem. Będę robił wszystko, co może 
zrobić radny, by go rozwiązać.

Jestem warszawianką od urodze-
nia. Kocham to miasto. Pomyśla-
łam 4 lata temu, iż chcę pracować 
na rzecz naszego miasta, na rzecz 
Warszawy, Mokotowa - mojej ma-
łej ojczyzny.

Ta pierwsza kadencja to było 
moje pierwsze doświadczenie 
w w yborach powszechnych. 
Podeszłam do tego zadaniowo 
i metodycznie pracowałam nad 
przekonaniem mieszkańców 

Mokotowa  do mojej osoby. Ja-
kie moje cechy ich przekonały 
nie wiem. Może doświadcze-
nie, może dostępność, empatia, 
zdrowy rozsądek. Zaufali mi 
mieszkańcy, za co serdecznie 
dziękuję. Praca radnego jest 
bardzo ważna, gdyż jest to pra-
ca organiczna, codzienna pra-
ca radnego. Ale te spotkania 
z mieszkańcami uświadomiły 
mi i pokazały,  jak wiele jest 
jeszcze do zrobienia, szcze-
gólnie w największej dzielnicy 
Warszawy.

Chcę Warszawy nowoczesnej, 
przyjaznej dla każdego, a jedno-
cześnie szanującej tradycje. Naj-
ważniejsze dla mnie jest podno-
szenie jakości życia mieszkańców 
Mokotowa. A na jakość życia na 
Mokotowie wpływa wiele czyn-
ników: kwestie komunikacyjne, 
inwestycje w oświatę, utrzymanie 

Mokotów moja mała ojczyzna
i rozwój terenów zielonych, inwe-
stycje w sprawy, które zapewniają 
seniorom miłe spędzanie czasu, 
ale również te, które dają lepszą 
pomoc i opiekę medyczną. To rów-
nież ochrona i dbałość o najmłod-
szych i nas ze średniego pokolenia. 
Ochrona środowiska i przeciw-
działanie smogowi. I wiele, wie-
le innych aspektów, o których 
wiadomo już dzisiaj i tych które 
ujawnią się w przyszłości. Ciągle 
jednak czuję niedosyt naszych 
kontaktów. Dlatego bardzo  pro-
szę bądźmy jeszcze bliżej, bo tyl-
ko wspólnie stworzymy Mokotów 
naszych marzeń. Czekam na Pań-
stwa zawsze do dyspozycji. Można 
się ze mną skontaktować poprzez 
Biuro Rady Dzielnicy Mokotów 
tel. 22 443 64 28 lub emailem: icza-
plinska@radni.um.warszawa.pl 

Izabella Monika Czaplińska
radna Dzielnicy Mokotów

- Naszą poprzednią rozmowę 
skończyliśmy omawiając kwestie 
budżetowe. Ważną dziedziną 
w Pani działalności jest budżet 
partycypacyjny.

- Budżet partycypacyjny po raz 
pierwszy zaistniał w Warszawie 
w 2013 roku. Jest to bardzo dobry 
sposób, by mieszkańcy dzielnicy 
mogli w bezpośredni sposób wpły-
wać na to, co dzieje się w dzielnicy 
i w mieście. A dzięki głosom odda-
wanym na zaproponowane przez 
mieszkańców projekty dowiadujemy 
się ponadto jakie potrzeby miesz-
kańcy uważają za najpilniejsze. 

- W prasie i innych mediach po-
jawiają się czasem głosy, że idea bu-
dżetu partycypacyjnego wymaga 
jednak pewnego dopracowania…

- Jestem entuzjastką idei budżetu 
partycypacyjnego i dlatego właś-
ciwie od początku włączyłam się 
do prac zespołu ds. budżetu, zło-
żonego z radnych, przedstawicieli 
mieszkańców oraz organizacji po-
zarządowych. Oczywiście, media 
czasem piszą o nietrafionych pomy-
słach albo o sytuacjach, w których 
wygrany projekt okazuje się z ja-
kichś powodów trudny w realizacji. 
Nie zmienia to faktu, że sama idea 
bardzo się warszawiakom spodoba-
ła, a liczba wniosków jest wysoka. 

Z każdym rokiem zyskujemy nowe 
doświadczenia, które sprawiają, że 
realizacja zadań idzie coraz spraw-
niej.

- To właśnie dzięki budżetowi 
partycypacyjnemu udało się zrea-
lizować znakomitą ideę, czyli Lato 
Seniora.

- Zgadza się. Udało się stworzyć 
naprawdę ciekawy, bogaty program 
tej imprezy, za co Centrum Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Śródmieście 
należą się słowa uznania. Bywam 
regularnie na tym festiwalu i na 
własne oczy widzę, z jak wielkim 
zainteresowaniem u starszych 
mieszkańców dzielnicy spotykają się 
festiwalowe wydarzenia. Seniorzy 
są bardzo ważną grupą społeczną, 
ludźmi, z których doświadczenia 
warto czerpać. 

- A czy sama także zgłaszała 
Pani jakieś projekty w ramach 
budżetu partycypacyjnego?

- Uważam, że zgłoszenie włas-
nych projektów, kiedy samemu 
zasiada się w zespole ds. budżetu 
partycypacyjnego, byłoby nie-
zręczne. Za to bardzo kibicowałam 
wielu projektom zgłaszanym przez 
mieszkańców, takim jak środki dla 
bibliotek na wydawnictwa książ-
kowe i multimedialne, inicjatywy 
kulturalne i sportowe, czy środki 

na wyrównanie szans osób niepeł-
nosprawnych.

- Proszę opowiedzieć o budżecie 
dzielnicy Śródmieście na bieżący 
okres.

- Zawsze czuję ogromną przy-
jemność, kiedy Rada m.st. Warsza-
wy przyznaje środki zwiększające 
budżet Śródmieścia. Zwłaszcza że 
w ostatnim czasie pojawiło się wiele 
bardzo pilnych do zrealizowania 
zadań. Pozyskaliśmy na przykład 
środki na remont budynku przy 
Twardej 8 oraz na jego rozbudowę, 
dzięki czemu dawna szkoła zacho-
wa swoje oświatowo-kulturalne 
przeznaczenie, o co od zawsze za-

biegałam. Swoją siedzibę znajdą 
tam Dom Kultury Śródmieście, 
obecnie funkcjonujący w wielu 
różnych oddalonych od siebie 
miejscach, oraz Młodzieżowy Dom 
Kultury Muranów. Obiekt wart bę-
dzie 30 mln złotych. Budżet naszej 
dzielnicy przekroczył 750 milionów 
złotych po stronie wydatków. Tym-
czasem rok 2018 rozpoczynaliśmy 
z budżetem 697,5 miliona złotych. 
Nieskromnie powiem, że mam 
w tym zwiększeniu o ponad 53 mln 
złotych swój udział.

- Niezwykle ważną dziedziną 
w życiu każdej dzielnicy jest także 
bezpieczeństwo mieszkańców.

- To temat bardzo złożony 
i skomplikowany. Część warszaw-
skich ulic objęta jest monitoringiem, 
staramy się, by było ich więcej, i choć 
niektórzy narzekają i zwracają uwa-
gę, że stała obecność kamer kradnie 
naszą prywatność, to nie można nie 
dostrzec, że kamery poprawiają bez-
pieczeństwo. Proszę zauważyć jak 
często słyszymy, że sprawca jakiegoś 
przestępstwa lub aktu wandalizmu 
został ujęty wkrótce po jego popeł-
nieniu. To właśnie zasługa moni-
toringu. Bezpieczeństwo to także 
nauka zasad pierwszej pomocy 
i promocja właściwego korzystania 
z… rowerów. Jednośladów mamy 
w Warszawie coraz więcej, na co 
wpłynął także fakt, że rowery miej-
skie Veturilo okazały się strzałem 
w dziesiątkę. To jednak spowodowa-
ło wzrost konfliktów na linii rowe-
rzyści-piesi. Uważam, że promując 
jazdę na rowerze jako sposób na 
zmniejszenie zakorkowania Warsza-
wy, trzeba jednocześnie promować 
bezpieczeństwo i kulturę jazdy oraz 
uczyć, że rowerzyści, podkreślający, 
że w zestawieniu z samochodami 
są „słabszymi” uczestnikami ruchu 

drogowego, w zestawieniu z pieszy-
mi są „silniejsi” i skoro domagają 
się, by kierowcy szanowali ich pra-
wa i nie narażali ich na niebez-
pieczeństwo – tak samo powinni 
traktować pieszych. Propagowaniu 
właściwych zachowań rowerzystów 
służyła także Akcja Dzwonek, któ-
rą przeprowadziliśmy wspólnie ze 
Strażą Miejską oraz Fundacją Drogi 
Mazowsza. Sprawdzaliśmy stan wy-
posażenia rowerów. Ci, którzy mieli 
wszystko z rowerem w porządku – 
dostawali nagrodę, pozostałych zaś 
doposażaliśmy w dzwonki i lampki 
rowerowe. Brałam w tej akcji udział 
wraz z burmistrzem Śródmieścia, 
Krzysztofem Czubaszkiem.

- Wspominała Pani o pierwszej 
pomocy. Wiele wydarzeń z naszych 
ulic, w których widzimy ranne 
osoby i tłum bezradnych gapiów 
wskazuje, że nie jest z tym u nas 
najlepiej…

- Udzielanie pierwszej pomocy 
powinno być podstawową umiejęt-
nością każdego z nas, tymczasem 
nieraz mają z tym problem nawet 
posiadacze prawa jazdy, czyli lu-
dzie, którzy podobno przechodzą 
taki kurs obowiązkowo… Dlatego 
wystąpiłam z interpelacją o zorgani-
zowanie dla uczniów śródmiejskich 
szkół pokazów udzielania pierwszej 
pomocy. Oby zdobyte przez ucz-
niów umiejętności nigdy im się nie 
musiały przydać! Tego im oczywi-
ście życzę, ale wiadomo, że wypadki 
po prostu się zdarzają.

- Wśród wielu Pani działań 
na rzecz poprawy jakości życia 
w Śródmieściu znalazła się też 
walka z dzikimi bazgrołami szpe-
cącymi elewacje wielu budynków. 
Celowo nie używam nazwy „graf-
fiti”. Graffiti to dziedzina sztuki, 
tymczasem to, o czym mówimy, 

z żadną twórczością nie ma nic 
wspólnego…

- Tak, to zwykły wandalizm. 
Problem nielegalnego pseudograf-
fiti dotyka naszej dzielnicy w sposób 
szczególny. Wiele ze śródmiejskich 
budynków dostępnych jest „z uli-
cy” – jedne stoją bezpośrednio przy 
chodnikach, inne nie są ogrodzo-
ne. Zabudowa pierzejowa stanowi 
znaczne ułatwienie dla wandali, 
którzy często decydują się na oszpe-
cenie nawet świeżo wyremonto-
wanych elewacji. Najwyższy czas 
rozpocząć bardziej zdecydowaną 
walkę z tym irytującym zjawiskiem. 
Z mojej inicjatywy dzikie bazgroły 
zniknęły m.in. z elewacji kamienic 
przy Marszałkowskiej 41, Marszał-
kowskiej 43 i Oleandrów 6, a także 
z tarasu przy Marszałkowskiej 9/15 
i kolumny przy Marszałkowskiej 
45/49. Mam nadzieję, że wspólnie 
wyprzemy wandali ze sprayami 
w rękach z naszych ulic.

- A czy dzielnica jest w stanie 
wesprzeć walkę z wandalami 
w jakiś konkretny sposób? Mam 
na myśli wsparcie finansowe. 

- Przede wszystkim zwiększo-
na została kwota przeznaczoną na 
usuwanie graffiti z budynków pozo-
stających w administrowaniu śród-
miejskiego Zakładu Gospodarowa-
nia Nieruchomościami – z 39 tys. zł 
w 2017 roku do 180 tys. zł w roku 
bieżącym. Monitorowaniem progra-
mu walki z nielegalnym graffiti ma 
się zająć specjalny zespół zadanio-
wy składający się ze śródmiejskich 
urzędników. Zastopowanie baz-
grania po elewacjach budynków to 
rzecz ważna, ale nie jedyna, na której 
mi zależy. W następnym wydaniu 
„Południa. Głosu warszawiaków” 
opowiem o kolejnych moich inicja-
tywach i celach.
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dokończenie ze strony 1
Dlaczego Terapia Behawioralna 

jest najskuteczniejszą formą terapii 
dzieci ze spektrum autyzmu? 

Ponad 50-letnie doświadczenia 
i badania naukowe pokazują, iż 
jedną z najbardziej efektywnych 
terapii jest terapia behawioralna. 
Terapia behawioralna jest reko-
mendowaną metodą oddziaływań 
w pracy z osobami z zaburzeniami 
autystycznymi. 

Wczesna, intensywna tera-
pia behawioralna jest efektyw-
na w zwiększeniu poziomu IQ. 
Wszystkie dzieci z autyzmem 
i z zaburzeniami pokrewnymi 
czerpią korzyści z otrzymywania 
wczesnej i intensywnej terapii be-
hawioralnej. Znaczna ich część jest 
w stanie osiągnąć normalne inte-
lektualne i adaptacyjne funkcjo-
nowanie do siódmego roku życia. 
Dzieci te są następnie włączane 
do klas normalnych i przechodzą 
przez kolejne etapy edukacji bez 
dodatkowej pomocy.  60 procent 
dzieci dzięki intensywnej terapii 
behawioralnej jest w stanie funk-
cjonować w normie intelektualnej, 
a bez terapii behawioralnej tylko 
2 procent. 

Profesjona l iści pracujący 
z dziećmi z zaburzeniami ze spek-
trum autyzmu powinni wiedzieć, 
jakie są rekomendacje, popierać 
metody naukowo sprawdzone 
i korzystać z tego typu oddziały-
wań oraz opierać się „kuszącym” 
ofertom pseudo-naukowym. Jeżeli 

naszemu dziecku chcemy zaofero-
wać najlepszą i najskuteczniejszą 
formę terapii jest nią tylko tera-
pia behawioralna. Często rodzice 
dzieci z autyzmem spotykają się 
z ofertą placówek, które proponują 
„elementy terapii behawioralnej”. 
Pytanie, jakie to elementy oraz czy 
stosowane są w świadomy i po-
prawny sposób? Czy osoby prowa-
dzące zajęcia mają kompetencje, 
by korzystać z metod behawioral-
nych? Nie można przecież wyrwać 
jedynie części z czegoś, co jest 
swoistym kontinuum i oczekiwać 
spektakularnych efektów. Terapia 
oparta o analizę zachowania jest 
metodą całościową, obejmującą 
wszystkie sfery życia dziecka z au-
tyzmem. Oferowanie samych tylko 
jej wycinków jest z całą pewnością 
niekorzystne dla podopiecznych 
i wątpliwe etycznie. 

Dlaczego niesprawdzone 
oddziaływania takie jak: inte-
gracja sensoryczna, zooterapia, 
arteterapia, trening integracji 
słuchowej (AIT, Metoda Toma-
tisa) są tak popularne? Przyczy-
nia się do tego zbyt mała wiedza 
specjalistów na temat standar-
dów światowych w terapii dzieci 
z autyzmem. Rodzice nie są przez 
nich informowani, że dana „tera-
pia” oferowana dzieciom nie ma 
solidnych podstaw naukowych, 
oparta jest na przestarzałych te-
oriach funkcjonowania układu 
nerwowego lub nie gwarantuje 
osiągnięcia postępów w funkcjo-

nowaniu podopiecznego. Inwestu-
jąc w niesprawdzone formy terapii 
dziecka ze spektrum autyzmu, ro-
dzice tracą nie tyko ogromną sumę 
pieniędzy, ale też cenny czas, który 
nie prowadzi do nabywania przez 
dziecko nowych umiejętności. 
Problemem jest także mały dostęp 
do specjalistów.

Nasze dzieci rosną i czas mu-
simy wykorzystać jak najbardziej 
produktywnie. Potrzebujemy 
świadomych terapeutów, którzy 
znają skuteczność wykorzystywa-
nych metod. Braku postępów na-
szej pracy nie możemy upatrywać 
w specyfice zaburzenia małych pa-
cjentów. Tak może myśleć jedy-
nie osoba, która nie widzi efektów 
swojej pracy. W naszej placówce 
bierzemy pełną odpowiedzialność 
za postępy, jakie czynią dzieci, 
które poddajemy terapii. Mocno 
wierzymy w to, co robimy. Praca 
jest naszą pasją. Zawsze widzimy 
w podopiecznych człowieka, przy-
szłego dorosłego, którego musimy 
wyposażyć we wszelkie umiejęt-
ności, by mógł być możliwie jak 
najbardziej samodzielny w swoim 
życiu. 

Katarzyna Zatoń
psycholog kliniczny,  

certyfikowany analityk  
zachowania (BCBA)  

Klinika ABA
Ul. Chocimska 35 lok. 16 
www.klinikaaba.pl
tel. 505 422 470

Najskuteczniejsza Terapia Autyzmu

Ursynowska wierzba

Odpowiedzialność 
PIOTR JANOWSKI

W sierpniu br. podczas przeglądu 
stanu drzew na osiedlach pracow-
nicy SMB „Jary” zwrócili uwagę na 
fatalny stan wierzby przy Domu 
Sztuki. Specjalista stwierdził: Na 
drzewie występują liczne owocniki 
grzyba z rodzaju czyreń świadczą-
cego o białej zgniliznie drewna. To 
jedna z najpoważniejszych wad 
drewna, gdyż bardzo osłabia jego 
właściwości mechaniczne.

W tej sytuacji Zarząd Spółdziel-
ni podjął dwukierunkowe działania 
– zlecił dokładne badania drzewa 
i zgodnie z wymogami prawa po-
informował mieszkańców o zamia-
rze zwrócenia się o zgodę na wy-
cięcie drzewa. W komunikacie do 
mieszkańców na stronie SMB Jary 
poinformowaliśmy: jeżeli z eksper-
tyz okaże się że drzewa nie da się 
uratować staniemy przed dylema-
tem – ryzykować że drzewo stojące 
obok przejścia do metra przewróci 
się i kogoś porani, czy też wyciąć. 

Niestety – badania  przeprowa-
dzone przez biegłego sądowego 
przy użyciu metody ultradźwię-
kowej potwierdziły, że drzewo jest 
zniszczone, ponad 2/3 przekroju 
pnia jest spróchniałe. Zabójczymi 
dla drewna grzybami zaatakowane 
są korzenie, pień i konary drzewa. 
Potwierdziło się, że zielona koro-
na nie jest wyznacznikiem zdro-
wia drzewa, o czym mieszkańcy 
mogą nie wiedzieć. Gdy kolejnego 

poranka,  pod naporem wiatru je-
den z mniejszych konarów uległ 
ułamaniu, aby ograniczyć ryzy-
ko upadku kolejnych konarów na 
przechodniów najbliższe otoczenie 
drzewa zostało wygrodzone, wy-
znaczono możliwość przejść in-
nymi drogami. Zarząd złożył do 
Urzędu Dzielnicy wniosek o zgodę 
na wycinkę drzewa. 

W internetowych dyskusjach po-
jawiły się szybko osoby wiedzące 
lepiej, przekonane do swoich racji. 
Wiedza tych osób kończy się na kil-
ku wpisach na forum. Najciekaw-
szym argumentem samozwańczych 
obrońców jest, jak dotąd,  ten, iż 
W USA automaty do napojów za-
bijają więcej ludzi niż rekiny - a ja-
koś nikt w automacie do napojów 
nie widzi rekina (jako odpowiedź 
na wspomnienie o dziecku, któ-
re półtora miesiąca temu zginęło 
na Pradze przywalone zielonym, 
spróchniałym konarem).

Tu dochodzimy właśnie do 
odpowiedzialności za czyny. 
Zarządca nieruchomości nie 
może akceptować zagrożenia dla 
mieszkańców oraz ich mienia. 
Codziennie przechodzą w tym 
miejscu tysiące ludzi do i ze sta-
cji metra Ursynów. Czy należy 
dopuścić ryzyko iż komuś stanie 
się krzywda – czy raczej z pełnym 
poszanowaniem prawa dążyć do 
zapewnienia bezpieczeństwa prze-

chodniom? Czy rozsądny zarządca 
powinien akceptować ryzyko życia 
mieszkańców ?

Warszawską zieleń należy 
chronić i pielęgnować. Trzeba to 
robić nie dla spełnienia widzi-
misię kogokolwiek, ale po to, by 
zapewnić mieszkańcom zdrowe 
życie. Nie tylko dziś, ale również 
za rok, dziesięć i pięćdziesiąt. 
Osiedla powstałe na dawnych 
polach uprawnych przez lata były 
betonowymi pustyniami. Jedynie 
na niektórych dawnych miedzach 
pozostały drzewa – tu dąb, 300 m 
dalej wierzba, kilometr dalej kilka 
drzew wiśni w dawnym przydo-
mowym ogródku. Przez różne 
aktywności, najczęściej sąsiedz-
kie, między budynkami pojawiły 
się kolejne drzewa. Sporo z nich 
to świerki – wysadzone do ziemi 
po świętach. Dziś po 30-40 latach 
wiele z tych drzew jest wyższych 
od budynków przy których stoją, 
co gorsza, często  uniemożliwiają 
strażakom prowadzenie akcji ra-
tunkowej. Niektóre z drzew do-
żywają kresu swojego życia. Nad-
szedł czas, aby planować zieleń na 
przyszłość – dla naszych dzieci 
i wnuków.  Kontrola stanu drzew, 
reakcja na choroby, ale również 
planowanie – myślenie, jak to 
miejsce powinno wyglądać za lat 
wiele, to też odpowiedzialność za 
najbliższą okolicę.

Czy będziemy czekać aż spadną  

następne konary?

FOT. JAN KURZAWA

Szkoła na Odolanach 
w 2020 
MARCIN KALICKI

Jest już koncepcja architektonicz-
na długo wyczekiwanej szkoły 
podstawowej na Odolanach. 
Placówka oświatowa w tej czę-
ści Woli to inwestycja, o której 
mieszkańcy mówią najczęściej. 
Podstawówka przy ul. Karliń-
skiego ma zostać wybudowana 
w ciągu najbliższych dwóch lat.

- Szkoła na Odolanach to długi 
i skomplikowany temat, o którym 
rozmawialiśmy z przedstawicie-
lami Urzędu Dzielnicy od dawna 
zarówno na spotkaniach u nas na 
osiedlu, jak i w samym urzędzie. 
Wiemy, że są problemy z dział-
kami w tej okolicy, ale chcemy, 
jako rodzice, by nasze dzieci mia-
ły szkołę w bliskiej odległości od 
domu, żeby nie musiały dojeż-
dżać autobusami. Ulice takie jak 
Jana Kazimierza czy Sowińskiego 
to prężnie rozwijające się arterie, 
na których z roku na rok przyby-
wa ogromna liczba mieszkańców. 
Chcielibyśmy, aby podstawówka 
powstała u nas jak najszybciej - 
mówi Pani Aneta, mieszkanka ul. 
Jana Kazimierza. 

Poza samym budynkiem nowej 
wolskiej placówki przy ul. Kar-
lińskiego ma powstać również 
wielofunkcyjne boisko do gry 
w siatkówkę, koszykówkę piłkę 
nożną i piłkę ręczną oraz plac 
zabaw. - Placówka będzie liczy-

ła dwadzieścia osiem pełnowy-
miarowych sal dydaktycznych 
dla szkoły podstawowej, m. in. 
pracownię fizyczną, chemiczną, 
biologiczną czy informatyczną, 
cztery sale dla oddziałów przed-
szkolnych oraz siedem mniej-
szych sal dydaktycznych do pracy 
w grupach, w tym trzy pracownie 
językowe - zapowiada Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz Woli. 
W szkole znajdować się będzie 
biblioteka z czytelnią multime-
dialną, świetlica z trzema sala-
mi, dwie stołówki oraz cztery 
gabinety specjalistyczne np. dla 
psychologa czy logopedy. Nowa 
placówka będzie także w pełni 
dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Przy szko-
le ma powstać także duża sala 
gimnastyczna z salą fitness oraz 
miejscem dla sportów stołowych.  

- Potrzebujemy pilnie pierw-
szej szkoły na Odolanach, cieszę 
się, że budowa wkrótce ruszy. 
W najbliższych latach sprawą 
priorytetową dla nas mieszkań-
ców Odolan jest skuteczne po-
zyskanie przez miasto działek 
pod kolejne inwestycje publicz-
ne - drugą szkołę, przedszkola, 
żłobki i parki. Zaplanowanie 
budowy drugiej szkoły będzie 
wymagać jak najszybszego po-
zyskania przez miasto działek od 

spółek Skarbu Państwa lub przy-
gotowanie do inwestycji ostatniej 
dużej działki miejskiej - przy 
ul. Grodziskiej - apeluje Anna 
Kościelniak-Miądlicka, lokalna 
aktywistka.  

Urzędnicy zadbali również 
o odpowiednie zabezpieczenie 
szkoły przed hałasem. - W trzy-
kondygnacyjnym bloku głównym 
znajdować się będą klasy, których 
okna wychodzić będą na wschód 
i zachód. Dzięki takiemu rozwią-
zaniu zdecydowana większość 
pomieszczeń nie będzie narażona 
na potencjalny hałas od strony ul. 
Wolskiej. Dodatkowo planujemy 
nasadzenia na działkach znajdu-
jących się po północnej stronie 
ul. Karlińskiego. Już zwróciłem 
się do Zarządu Dróg Miejskich 
oraz MPO o wskazywanie tych 
działek na nasadzenia zastępcze - 
powiedział burmistrz Strzałkow-
ski. - To znakomita wiadomość. 
Budynek szkoły będzie w bliskiej 
odległości ul. Wolskiej. Wiosną 
czy latem ciężko byłoby się sku-
pić dzieciom na nauce. Każdy po-
mysł, który może temu zapobiec 
jest dobry - mówi Hanna Barciń-
ska, mieszkanka Woli. 

Szkoła przy ul. Karlińskiego 
ma zostać oddana do użytku 
w 2020 r. 
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Blok komunalny przy ul. Zagłoby
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Najpierw dochody, 
potem obietnice
ANDRZEJ ROGIŃSKI, BOGDAN ŻMIJEWSKI

Podczas spotkania z wyborcami, które zorganizowało 8 bm. Stowa-
rzyszenie Mieszkańców Służewa,  wśród pytań padło jedno z najważ-
niejszych - o przychody. Zanim bowiem złoży się obietnice wyborcze 
najpierw trzeba zadbać o zwiększone przychody na realizację tychże.

Pod hasłem „Nim zaczniemy mówić o wydatkach, powiemy, jak 
zwiększymy dochody” odbyła się konferencja prasowa Sławomira An-
tonika, kandydata KWW Bezpartyjni Samorządowcy na Prezydenta 
Warszawy. Opowiedział on o konkretnych działaniach, które zamierza 
podjąć dla zwiększenia dochodów i ograniczenia wydatków, by można 
było zrealizować więcej zadań w Warszawie. Jego dewiza, to: lepiej 
i taniej, bo mądrzej! 

•	 Doprowadzimy do zmniejszenia podatku „janosikowego” 
o 200-300 mln zł płacone do budżetu państwa, zmieniając część 
jednostek budżetowych w zakłady budżetowe. Wtedy obniży 
się wolumen dochodów budżetu miasta, od którego liczy się 
janosikowe, bo budżetów zakładów komunalnych do budżetu 
miasta się nie wlicza. Dziś janosikowe wynosi 980 mln zł.

•	 Dokończymy niewykonaną komunalizację ok. 40 tys. działek 
miejskich i część z nich zagospodarujemy lub przeznaczymy 
do sprzedaży lub dzierżawy. 

•	 Wzrosną też wtedy opłaty za użytkowanie wieczyste oraz po-
datki od nieruchomości i inne pośrednie po zagospodarowaniu 
tych gruntów. Dochód w przeciągu 10 lat ok. 400-500 mln zł.

•	 Obniżymy czynsze w lokalach użytkowych stanowiących pu-
stostany, bo założono dotychczas za wysokie ceny wywoławcze 
na przetargach, więc stoją puste. To da dochód do budżetu.

•	 Obniżymy też stawki dzierżawy za tereny niezagospodarowane 
i leżące odłogiem, by je zagospodarować i uzyskać dochody.

•	 Wspólnotom mieszkaniowym sprzedamy podwórka z dużą 
bonifikatą, by pozbyć się kosztów ich sprzątania o ok. 5-10 
mln zł rocznie i uzyskać dochód za sprzedaż oraz podatek od 
nieruchomości.

•	 Będziemy wyrażać zgody na odpłatne zmiany funkcji w umo-
wach użytkowania wieczystego oraz na zamiany użytkowania 
wieczystego we własność oraz na służebności. Dochód ok. 50-
100 mln zł rocznie. Wzrosną z tego tytułu też podatki związane 
z uruchomieniem na tych gruntach inwestycji.

•	 Sprywatyzujemy znakomitą część spółek gminnych, które nie 
wykonują zadań publicznych, co da ok. 50-100 mln zł. Dziś 
dywidendy ze wszystkich spółek wynoszą tylko 1,9 mln zł.

•	 Poprawimy ściągalność czynszów. Dziś wierzytelności wynoszą 
700 mln zł.

•	 Wprowadzimy egzekucję obowiązku alimentacyjnego dzie-
ci wobec porzuconych rodziców będących w domach opieki, 
finansowych przez Miasto (miesięczny koszt utrzymania to 
ok. 5 tys. zł).

•	 Uszczelnimy system opłat za parkowanie, bo można go obejść.
•	 Zwiększymy ściągalność podatków od nieruchomości, co da 

50-100 mln zł rocznie.
•	 Zmienimy system opłat za śmieci na mniej skomplikowany 

dla obywateli.
•	 Podniesiemy opłaty za reklamy w drogach, co da ok. 50 mln 

zł rocznie.
A przede wszystkim wprowadzimy nowe, oszczędne i innowacyjne 

systemy realizacji zadań publicznych. To da łącznie ok. 1 mld złotych 
rocznie na nowe, niezbędne zadania proponowane przez Bezpartyjnych 
Samorządowców. 

Więcej na stronach: www.bezpartyjni.warszawa.pl oraz www.bez-
partyjniwarszawiacy.pl

Warszawska Amazonia
PRZEMYSŁAW MILLER
Ze wszystkich polskich lasów 
to warszawskie nadrzeczne łęgi 
przypominają... gęstą, tropikalną 
dżunglę. W lesie łęgowym jest par-
no, duszno i trudno się poruszać 
w dwu i półmetrowych pokrzy-
wach. Wędrówkę uprzykrzają do-
tkliwie kąsające miriady komarów 
i meszek, a po zachodzie słońca, 
żeby nie pobłądzić najlepiej mieć 
przy sobie GPS. I tylko spotykane 
gdzieniegdzie zdziczałe grusze, 
ulęgałki przypominają nam, że 
jesteśmy gdzieś nad stołeczną Wi-
słą, a nie w egzotycznej Amazonii.

Siedliskiem takiego lasu są 

piaszczyste aluwia Wisły, podda-
wanej regularnym zalewom. Nad-
rzeczny łęg dzieli się na: wierzbo-
wy i topolowy. Składnikiem łęgu 
wierzbowego jest wierzba biała, 
której towarzyszy wierzba krucha 
oraz krzewy - głównie wierzby: 
trójpręcikowa, wiciowa, purpu-
rowa oraz jeżyna popielica. Runo 
lasu porasta mozga trzcinowa, 
trzcina pospolita, rzepicha zim-
nowodna, żywokost lekarski, a na 
skraju ww. drzewostanu porastają 
festony chmielu, kanianek i kie-
lisznika. Łęg topolowy położony 
jest wyżej, a jego podłoże stanowi 

drobnoziarnisty piasek oraz glina. 
Wśród drzew królują tu topole bia-
łe, czarne, szare i osiki.

W rzadkiej warstwie krzewów 
przeważa czeremcha zwyczajna, 
porzeczka czerwona i trzmielina 
zwyczajna. W bujnym runie łęgu 
topolowego odnajdziemy m.in.: 
kruszyczka szerokolistnego, blusz-
czyka kurdybanka, przytulię czep-
ną, podagrycznika pospolitego 
oraz pokrzywę zwyczajną.

Wierzbowo-topolowy las łę-
gowy jest również dużym ekosy-
stemem, gdzie żyje wiele: ssaków: 
wydry, bobry, piżmaki, rzęsorki, 
karczowniki i szczury wodne, oko-
ło 300 gatunków ptaków - w tym 
180 to gatunki lęgowe, z czego 2/3 
to ptaki całej Polski - rybitwy, 
czarne, czaple siwe, zimorodki, 
jaskółki brzegówki, pliszki siwe, 
brodźce piskliwe, kormorany czar-
ne, remizy, orły bieliki, dzięcioły 

zielone, muchołówki szare, słowiki 
rdzawe, kanie rude

i czarne, w tym wiele zagro-
żonych w Europie i Polsce. Do 
najbardziej rzadkich gatunków, 
których liczebność na całym te-
rytorium Polski nie przekracza 50-
60 par należą: rybitwa białowąsa, 
kulon, mewa mała i mewa czarno-
głowa. A w wodach rzek okresowo 
zalewających te kompleksy leśne 

żyją 44 gatunki ryb: brzany, san-
dacze, szczupaki, klenie, bolenie, 
jazie, jelce, certy, świnki, leszcze, 
płocie, krąpie, wzdręgi, liny, ka-
rasie, okonie, sumy, węgorze, 
miętusy, łososie, trocie wędrow-
ne, jazgarze, piekielnice, kiełbie, 
ślizy, ukleje i różanki, minogi, 
płazy: ropuchy szare, żaby wodne 
i rzekotki, gady: żółwie błotne, 
zaskrońce, skorupiaki, owady - 

motyle: nastrosz półpawik, wie-
czernica górolubka, pokłonnik 
osinowiec, witalnik zatoczak, 
wzjeżka wieszczyca, chrząszcze: 
wonnica piżmówka, rzemlik topo-
lowiec, rzemlik osikowiec i zgrzy-
pik twardokrywka oraz larwy: 
ważki, jętki, widelnice, ochotki 
i chruściki.

Dzikie, zarośnięte  łęgi są 
w chwili obecnej najbogatszym 
w gatunki zwierząt - około 300 ga-
tunków i roślin środowiskiem leś-
nym w Europie, będącym równo-
rzędnym odpowiednikiem lasów 
deszczowych strefy tropikalnej 
w Ameryce Południowej i Afryce.

W warszawskim łęgu znajdu-
je schronienie przeszło 60 proc. 
wszystkich gatunków ptaków 
śródlądowych: latających, bro-
dzących, biegających i pływających 
naszego kontynentu.

FOT. PRZEMYSŁAW MILLER



www.poludnie.com.plPOŁUDNIE - Głos warszawiaków10

Studenci zwiedzają Warszawę
Studia to dla wielu nowy rozdział 
w życiu. Wybór organizacji stu-
denckich, nowi znajomi, prze-
prowadzka z rodzinnego miasta, 
pierwsze zetknięcie z dziekana-
tem… Jak w natłoku tak wielu 
spraw świeżo upieczony student 
może znaleźć czas na poznanie 
Warszawy? Z odpowiedzią na to 
pytanie przychodzi Samorząd 
Studentów SGH, organizując 
Wielkie Zwiedzanie Warszawy – 
które zaciekawi nie tylko tych, dla 
których to miasto stanowi wielką 
niewiadomą, ale także rodowitych 
warszawiaków, którzy uważają, iż 
znają je od podszewki.

Wielkie Zwiedzanie Warszawy 
2018 to już dziesiąta edycja pro-
jektu mającego na celu zapoznanie 
nowo przyjętych studentów Szkoły 
Głównej Handlowej z historią sto-
licy i jej najciekawszymi miejsca-
mi. Odbędzie się ono w weekend 
20 i 21 października. Uczestnicy 
będą mieli okazję dowiedzieć 
się, jak szeroką ofertę kulturalną 
proponuje Warszawa: odwiedzić 
najważniejsze muzea i wystawy 

czy wygrać bilety na sztuki do te-
atrów. Poznają tajemnice nie tyl-
ko kultowych miejsc stolicy, lecz 
także jej kuluarowych zakątków. 
Dzięki WZW dowiedzą rzeczy, 
których nie znaleźliby w żadnym 
turystycznym przewodniku.

Te dwa wyjątkowe dni studen-
ci spędzą intensywnie i zapomną 
o nudzie! W sobotę zostaną opro-
wadzeni przez profesjonalnych 
przewodników specjalnie przygo-
towanymi trasami tematycznymi, 
obejmującymi zarówno najważ-
niejsze punkty na mapie Warsza-
wy, jak i zagadkowe miejsca stolicy, 
znane tylko niektórym. Uczestnicy 
zjedzą także obiad w jednej z lokal-
nych restauracji oraz wezmą udział 
w niezapomnianej imprezie w jed-
nym z najpopularniejszych klubów 
w mieście. Następnego dnia, w nie-
dzielę, czeka ich Wielka Wyżerka, 
która zaznajomi ich z bogatą ofertą 
kulinarną warszawskich lokali oraz 
niekonwencjonalna gra miejska, 
zorganizowana na potrzeby uczest-
ników WZW. Podczas trwania wy-
darzenia studenci będą także mogli 

wygrać w konkursach vouchery na 
posiłki w warszawskich lokalach, 
na wyjścia ze znajomymi na krę-
gle lub bilard, czy zajęcia w klubie 
fitness oraz bilety do teatrów i kin.

Warto wspomnieć, że Wielkie 
Zwiedzanie Warszawy to projekt 
tworzony dla studentów przez 
studentów – dzięki temu organi-
zatorzy dokładnie znają potrzeby 
uczestników. 

- Chcemy, aby studenci jak 
najwięcej wynieśli z udziału 
w naszym projekcie. Intensywnie 
pracujemy nad każdą jego częś-
cią, tak, by łączyła w sobie naukę 
z rozrywką. WZW to obowiązko-
wa pozycja dla wszystkich, którzy 
chcą spojrzeć na Warszawę z innej 
strony i nie mieć już nigdy prob-
lemu ze znalezieniem miejsca, 
w którym warto spędzić wolny 
czas z przyjaciółmi. Przedostatni 
weekend października poświęcony 
na Wielkie Zwiedzanie Warsza-
wy będzie jednym z najbardziej 
intensywnych i wartościowych 
weekendów w studenckim ka-
lendarzu – zapowiada Krzysztof 

Gabryszewski z Samorządu Stu-
dentów SGH.

Wszystkie atrakcje zapewnia-
ją uczestnikom nie tylko nabycie 
wiedzy o najważniejszych loka-
cjach w stolicy, ale także umożli-
wiają zawiązanie mnóstwa nowych 
znajomości, a przede wszystkim 
– gwarantują niesamowite wspo-
mnienia!

Co istotne, Wielkie Zwiedzanie 
Warszawy co roku wspierają lokal-
ne firmy i instytucje. W tym roku 
partnerami projektu są m.in. Teatr 
Dramatyczny, Teatr Narodowy, Fil-
harmonia Narodowa, Kino Praha, 
Manekin, Hula Kula, Radio Kampus 
czy portal Twoja Kultura. Patronat 
prasowy sprawuje „Południe”.

Bilety na Wielkie Zwiedzanie 
Warszawy 2018 w cenie 15 zł nabyć 
będzie można w tygodniu poprze-
dzającym wydarzenie w budyn-
ku głównym (G) Szkoły Głównej 
Handlowej przy al.  Niepodległości 
162. Warto także sprawdzić fanpa-
ge WZW na Facebooku:  https://
www.facebook.com/wielkiezwie-
dzaniewarszawy/

Pumptrack
14 października (niedziela) o go-
dzinie 10.00 zostanie otwarty naj-
większy pumptrack na Mazowszu. 
Ma 255 m długości, 1300 m kw. 
powierzchni, „hopki”, profi-
lowane muldy i zakręty – to 
tylko niektóre elementy naj-
większego na Mazowszu toru 
rowerowego, który powstał na 
Ursynowie. 

Pumptrack Warszawa Ursynów 
zaprojektowany i wykonany przez 
poznańską firmę BTProject, po-
wstał w ramach realizacji projektu 
z budżetu partycypacyjnego na rok 
2016. Inicjatorem budowy był Piotr 
Krajewski, prezes Zarządu Stowa-
rzyszenia Kazoora, jeden z najlep-
szych w Polsce zawodników w dirt 
jumpingu - odmianie kolarstwa 
grawitacyjnego. To on złożył 
projekt budowy toru w budżecie 
partycypacyjnym. Koszt budowy 
pumptracka wyniósł finalnie 402 
tys. złotych. Obiekt jest częścią 
BikePark Kazoora znajdującego 
się we wschodniej części parku 
Trzech Szczytów (park im. Cicho-
ciemnych Spadochroniarzy AK) 
od strony ul. Belgradzkiej. 

– Z obiektu mogą korzystać 
zarówno rowerzyści, jak i oso-

by jeżdżące na deskorolkach, 
wrotkach, hulajnogach. Dzięki 
asfaltowej nawierzchni korzysta-
nie z pumptracka będzie możli-
we i bezpieczne nawet w mniej 
sprzyjających warunkach pogo-
dowych. Przeszkody toru, wraz 
z zakrętami, tworzą zamkniętą 
pętlę, po której można jeździć 
w obu kierunkach – mówi Piotr 

Krajewski ze Stowarzyszenia 
Kazoora. – W otoczeniu nowo-
czesnego toru znalazły się także 
ławki, plac do wypoczynku oraz 
kosze na śmieci, co czyni obiekt 
dobrym miejscem do spędzenia 
wolnego czasu. 

Z okazji oficjalnego otwarcia 
obiektu organizatorzy zapraszają 
na pięciogodzinne wydarzenie, 

podczas którego będzie można 
zobaczyć efektowne show rowe-
rowe w wykonaniu instruktorów 
z BikePark Kazoora. Przeprowa-
dzone zostaną także warsztaty 
z bezpieczeństwa oraz podstaw 
pierwszej pomocy. Obiekt będzie 
ogólnodostępny, a korzystanie 
z niego bezpłatne.

dokończenie ze strony 1
i znakomici kompozytorzy 

– powiedział Marian Opania 
i po chwili wspólnie z Orkiestrą 
z Chmielnej zaśpiewał piosenkę 
„W Ogrodzie Saskim”.

Warto przy okazji wspomnieć, 
że Orkiestra z Chmielnej na po-
czątku lat 60-tych minionej epo-
ki nagrała dla „Polskich Nagrań”, 
jedynej wówczas wytwórni fono-
graficznej w kraju nad Wisłą, dwie 
płyty długogrające, zatytułowane: 
„Orkiestra z Chmielnej” i „Za-
kazane piosenki”. Każda z nich 
rozeszła się w nakładzie blisko 
200 tysięcy egzemplarzy i obie 
otrzymały status „Złotej Płyty”. 
Myli się jednak ten, kto myśli, 
że wciąż grają i śpiewają tylko 
na warszawskich ulicach czy po-
dwórkach. Orkiestra z Chmielnej 
uświetnia również wiele prestiżo-
wych wydarzeń odbywających się 

w najlepszych lokalach stolicy. Jej 
działalność i dorobek artystyczny 
docenił także samorząd Warszawy, 
przyznając jej nagrodę „Zasłużony 
dla Warszawy”.  I co ciekawe, god-
ne wręcz pozazdroszczenia, reper-
tuar ich rozpoznawalny jest już po 
kilku pierwszych dźwiękach. 

Orkiestra z Chmielnej wystę-
puje obecnie w składzie: Henryk 
Duda – śpiew, banjo i gitara; Ma-
riusz Kubicki – śpiew, kontrabas; 
Jan Stokowski – śpiew, akordeon; 
Adam Anusiewicz – śpiew, gitara, 
konferansjerka; Janusz Staszek – 
bęben, instrumenty perkusyjne 
oraz Benjamin Marhula – skrzyp-
ce, kierownik artystyczny zespołu. 

Urodzinowe spotkanie z Orkie-
strą z Chmielnej zorganizowane 
zostało przez władze Dzielnicy 
Śródmieście. 

FOT. ANNA TOMASIK

Orkiestrze z Chmielnej 
stuknęło 90 lat
ANNA TOMASIK

Planowanie przestrzenne
8 września podczas konferencji 
prasowej Sławomira Antonika, 
kandydata na Prezydenta War-
szawy z ramienia KWW Bez-
partyjni Samorządowcy, pozna-
liśmy jego propozycje odnośnie 
planowania przestrzennego. Po-
dajemy je w skrócie. Pełna wy-
powiedź znajduje się na https://
bezparty jniwarszawiacy.pl/
konferencja-planowanie-i-zago-
spodarowanie-przestrzenne-w-
-warszawie-propozycje-zmian/

- Niektórzy moi kontrkandydaci 
na Prezydenta Warszawy obiecują, 
że pokryją planami zagospodaro-
wania całą Warszawę, by uporząd-
kować ład urbanistyczny. Ja też 
bym tak chciał, ale tego nie obie-
cuję, bo to jest nierealne w krót-
kim czasie bez zmian ustawowych. 
Obiecuję natomiast, że będę robił 
wszystko co w mojej mocy, by pla-
nowanie przestrzenne poprawić 
i mam pomysły w tym zakresie. 

Dzielnice należy upodmioto-

wić, by stały się gminami. Uwa-
żam, że mieszkańcy i lokalni 
radni lepiej wiedzą, czego im 
potrzeba. Mamy projekt takiej 
ustawy i za chwilę składamy go 
do Sejmu.

Aby przejściowo poprawić pla-
nowanie poszerzę zakres konsul-
tacji społecznych w dzielnicach 
z radnymi i mieszkańcami. Prze-
niosę też część czynności technicz-
nych dotyczących planowania do 
dzielnic bliżej ludzi. Przekażę 

do dzielnic wydawanie prawie 
wszystkich decyzji o warunkach 
zabudowy, by w to miejsce więcej 
osób mogło się zajmować plana-
mi...

Uchwalone „stare” plany trzeba 
też nowelizować, gdyż się dezaktu-
alizują, by nadążyć za potrzebami 
ludzi i iść z duchem czasu.

Powtarzam, potrzebne są zmia-
ny ustawowe w zakresie ustroju 
Warszawy, by udrożnić plano-
wanie przestrzenne, a szczegól-

nie ustawowy zakaz wydawania 
decyzji o warunkach zabudowy 
niezgodnych ze studium uwa-
runkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego m. st. 
Warszawy (którego PiS od 3 lat nie 
może dopisać w ustawie), bo często 
nie można uchwalić planu, który 
musi być zgodny ze studium, gdy 
na jego terenie są inwestycje nie-
zgodne ze studium. Alternatywą 
bowiem jest uchwalenie planu nie 
uwzględniając tych inwestycji i za-

płata gigantycznych odszkodowań 
ich właścicielom. A warszawiaków 
nie stać na taką rozrzutność. Dla-
tego planistyka kuleje.

My, jako Bezpartyjni, władzę 
chcemy przekazać bliżej obywa-
teli, tj. do dzielnic, które powinny 
być samodzielne i samorządne. 
A miasto Warszawa powinno je-
dynie koordynować planistykę 
ogólnomiejską.

Bogdan Żmijewski

Jak grzyby po deszczu
WŁADYSŁAW ADAMSKI

Jak grzyby po deszczu powstają 
na Bielanach hale sportowe. Mają 
one zostać zamontowane  na  
szkolnych boiskach w różnych 
częściach dzielnicy. Moderniza-
cja infrastruktury sportowej przy 
szkołach to jedno z priorytetowych 
zadań, które postawił sobie kilka 
lat temu Grzegorz Pietruczuk, 
odpowiadający za sport zastęp-
ca burmistrza Dzielnicy Bielany. 
Nowe hale pneumatyczne pojawią 
się nad boiskami  szkolnymi przy 
ulicy Kochanowskiego, Szegedyń-
skiej, Aspekt oraz przy ulicy Zuga. 
- Tworzenie przestrzeni dla roz-
woju najmłodszych mieszkańców 
naszej dzielnicy staje się faktem 
– ocenia Grzegorz Pietruczuk. 
– Dzięki nowym obiektom zaję-
cia z wychowania fizycznego nie 
będą odbywać się  na korytarzach, 
a w normalnych i cywilizowanych 
warunkach.

Hale pneumatyczne będą 
montowane jesienią i mają słu-
żyć młodzieży do wiosny. Potem  
będą składane. Proces montażu 

i demontażu trwa zaledwie jeden 
dzień. Korzystanie z boisk nie jest 
zatem w żaden sposób ogranicza-
ne. Kopuła hali chroni również 
nawierzchnię płyty boiska przed 
działaniem mrozu i opadów.

-  Hale pneumatyczne dosko-
nale się sprawdzają – dodaje Grze-
gorz Pietruczuk. –  Dowodem są 
montowane w poprzednich latach 
obiekty zarządzane przez CRS Bie-
lany. Ogromne zainteresowanie ze 
strony użytkowników potwierdzi-
ło, że stworzenie warunków do 
całorocznego korzystania z boisk 
jest  oczekiwanym i dobrym roz-
wiązaniem.

Dodajmy, że z samego tylko 
„Orlika”, którym administruje 
CRS, skorzystało w ubiegłym roku 
ponad 24 tysiące osób. Wydaje się, 
że nowe obiekty powinny cieszyć 
się równie dużym zainteresowa-
niem. Tym bardziej, że jak za-
pewnił nas burmistrz Pietruczuk, 
przewidziano pakiet bezpłatnych 
godzin, umożliwiający darmowe 
wejście także mieszkańcom.

Kandydat na prezydenta
W środę 17 bm. o godzinie 18.00 przy ul. Mozarta 1, piętro 5, poziom 
12 odbędzie się spotkanie ze Sławomirem Antonikiem, kandydatem na 
prezydenta Warszawy z KWW Bezpartyjni Samorządowcy.
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l Elektryk kuchnie 507 153 734

l Malowanie 698 431 913

l Malowanie, hydraulika, remon-
ty, tel. 501 050 907

l OKIEN - NAPRAWA, SERWIS 
Regulacja, doszczelnianie, wymia-
na uszkodzonych części, każdego 
typu okien. Tel. 502 431 461

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 Pracownika ochrony na obiekty 
handlowe na terenie Ochoty, 
Ursusa, Włoch, Piastowa. Stawka 
od 13,00  zł netto. Możliwość 
zatrudnienia na  umowę o pracę 
693910586

l Stołówka szkolna. Śródmieście 
602 619 573

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 Dezynsekcja, pluskwy, prusaki 
606 652 601

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

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

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

l Elektroawarie 507 153 734

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

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

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, 
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

FINANSE
l KREDYTY trudne. Upadłość 
515 048 468

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

l Agenta do Biura Nierucho-
mości na Mokotowie. Mile 
widziane doświadczenie, dyspozy-
cyjność, umiejętność współpracy, 
wiek pow. 30 lat. Bezpłatne 
szkolenie. Praca od zaraz.  
tel. 602 77 81 44, e-mail:  
akacprzak@adampolski.pl

l Mężczyznę chętnie rencistę lub 
emeryta na 1/2 etatu.

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
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Zakład Pogrzebowy Amabilis
Całodobowo

Tel. 667 130 899
Warszawa - Powiśle

ul. Dobra 1

Lokale biurowe Promocja !   

36 – 51 m2 do wynajęcia,  

tel. 795-486-414

Problem prawny? 

510 206 207



www.poludnie.com.plPOŁUDNIE - Głos warszawiaków12

do roku 2042. Nie ma tam żadnej 
wzmianki o jakichkolwiek środ-
kach przewidywanych na budowę 
mokotowskiego ratusza.

Na sesji Rady Dzielnicy Moko-
tów 4 marca 2014 r. na pytanie rad-
nego Marcina Gugulskiego  (PiS) 
burmistrz Bogdan Olesiński powie-
dział m.in.: „Chcielibyśmy, żeby po 
budowie ratusza wszystkie nasze 
jednostki były w jednym miejscu 
albo też bardzo blisko siebie. We-
dług naszych obliczeń posiadany 
projekt ratusza nie wystarczy na to, 
żeby zgromadzić wszystkie nasze 
jednostki oraz Urząd Dzielnicy, 
w związku z czym powstała kon-
cepcja, zgodnie z którą przy ul. 
Bielawskiej zostanie wybudowany 
budynek, w którym parter będzie 
wykorzystany na potrzeby DBFO 
albo OPS, a pozostałe kondygnacje 
operator będzie wynajmował i dzię-
ki temu będziemy płacić mniejsze 
raty spłaty, w związku z czym bę-
dziemy mogli w tym budynku pro-
wadzić działalność. Zastrzegam, że 
jest to tylko jedna z rozpatrywa-
nych koncepcji [...]”.

W pierwszej połowie kwietnia 
2014 r. ratusz ogłosił przetarg na 
„kompleksowe doradztwo dla 

przygotowania przedsięwzięcia 
budowa siedziby Urzędu m.st. 
Warszawy w dzielnicy Mokotów 
w partnerstwie publiczno prywat-
nym”. Termin składania ofert zo-
stał wyznaczony do 22 maja 2014 r. 
Wartość szacunkowa udzielanego 
zamówienia wyniosła 497 580 zł 
netto. Umowa z partnerem pry-
watnym miałaby zostać zawarta 
nie później niż 28 listopada 2015 r. 
Nie zauważyłem rezerwacji środ-
ków finansowych na ratusz. 
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Głos warszawiaków

Jak partie ratusz budowały
ANDRZEJ ROGIŃSKI

Minęło pięć kolejnych kadencji 
Rady Dzielnicy Mokotów, a ra-
tusza jak nie ma tak nie ma. Ale 
były na ten cel dodatkowe wydatki. 
Funkcjonowanie urzędu mokotow-
skiego jest drogie z uwagi na wiele 
lokalizacji. Dalsze inwestowanie 
w ruderę przy ul. Rakowieckiej 
25/27 ze względów społecznych 
i ekonomicznych jest wyrzucaniem 
pieniędzy w błoto. Urzędnicy nie 
mogą pracować w cywilizowanych 
warunkach. Mieszkańcy nie czują 
dumy z godnego wyglądu ratusza. 
Tylko Mokotów jest go pozbawiony. 

Budynek przy ul. Rakowieckiej 
25/27 został wybudowany w latach 
pięćdziesiątych ubiegłego stulecia 
dla potrzeb ówczesnego Urzędu 
Bezpieczeństwa. Małe pomieszcze-
nia służyły jako pokoje przesłuchań 
i cele. Pod względem architekto-
nicznym budynek jest wrogi dla 
obywateli i haniebnie sprzeczny 
z ideą samorządności. Jednak od 
wielu dziesięcioleci aż do dziś jest 
siedzibą urzędu jednej z najstar-
szych i najludniejszych dzielnic 
stolicy. 

Poszczególne wydziały urzędu 
mieściły się pod kilkoma adresa-
mi: ul. Rakowiecka 25/27, ul. Wik-
torska 91a, ul. Wiśniowa 37 oraz 
Urząd Stanu Cywilnego przy ul. 
Falęckiej 10. Na sesje Rady Dziel-
nicy urząd wynajmował  przez 
kilka lat pomieszczenia przy ul. 
Rakowieckiej 33. Ze względu na 
stan techniczny sesje te odbywają 
się w Centrum Kultury „Łowicka”. 
W obiekcie przy ul. Rakowieckiej 
25/27 aż się roi od barier architek-
tonicznych dla niepełnosprawnych, 
dla ludzi starszych i schorowanych.

Tak jest wygodniej, szybciej, 
a dla samorządu taniej. To oczy-
wiste, że mieszkańcy wolą zała-
twiać sprawy urzędowe w jednym 
miejscu. Jedna lokalizacja oznacza 
przecież niższe koszty utrzyma-
nia, mniej wydatków związanych 
z przewożeniem i przesyłaniem 
korespondencji służbowej. 

Przeprowadzona w 1991 roku 
ekspertyza potwierdziła fatalny 
stan techniczny budynku. Wy-
miary korytarzy oraz klatek scho-
dowych były niezgodne z obowią-
zującymi normami. Wysokość 
pomieszczeń wynosiła 2,8 m, 
a powinna była wynosić 3 m, liczba 
pracowników na jeden m kw. po-
wierzchni była przekroczona o ok. 
100 proc. Stopień obciążenia ścian 
nośnych budynku znajdował się na 
granicy normy, a do dzisiaj przyby-
ło sporo papierowej dokumentacji 

i różnego rodzaju wyposażenia. 
Brakuje właściwych pomieszczeń 
na archiwa i, co istotne w tym 
względzie, nie ma odpowiedniej 
ochrony przeciwpożarowej. 

Miasto od dawna posiadało 
teren zarezerwowany pod nowy 
urząd – pomiędzy ulicami Puław-
ską a Merliniego. 

22 kwietnia 1997 r. Rada Dziel-
nicy Mokotów Gminy Warszawa-
-Centrum wystąpiła do Rady Gmi-
ny o utworzenie spółki i wniesienia 
do niej aportem prawa własności do 
nieruchomości gruntowych poło-
żonych pomiędzy ulicami Puław-
ska a Merliniego. Wiele lat później 
pojawiły się roszczenia do terenu, 
które trzeba było wykupić.

9 listopada 1999 r. została wyda-
na decyzja o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu pod ra-
tusz. Ważność decyzji upłynęła 31 
grudnia 2000 r.

Projekt mokotowskiego ratusza, 
przygotowany przez Prochem, był 
gotowy już w 2002 r. i kosztował 
2 mln zł. W 2005 r. miała ruszyć 
budowa - a ratusz miał być gotowy 
w roku 2006. W 2008 roku budo-
wa znów miała ruszyć i ratusz miał 
być gotowy w połowie roku 2011. 
W tym czasie na aktualizację pro-
jektu przeznaczono kolejne 2 mln 
zł, zaś planowany koszt tej inwesty-
cji wzrósł z 70. do 120 mln zł. 

- Właśnie dlatego zdecydowali-
śmy się na modernizację głównej 
siedziby urzędu przy ul. Rakowie-
ckiej. – Jan Rasiński, ówczesny 
burmistrz Dzielnicy Mokotów, 
wypowiedział się 6 grudnia 2008 
r. na łamach „Południa”. - Inwe-
stycja znajduje się już w końcowej 
fazie projektowania. Do końca roku 

otrzymamy kompletny projekt 
wraz z uzgodnieniami branżowy-
mi, który będzie podstawą do wy-
stąpienia o decyzję no pozwoleniu 
na budowę.

30 stycznia 2003 r. Lech Ka-
czyński, ówczesny prezydent 
Warszawy upoważnił Burmistrza 
Dzielnicy Mokotów do unieważ-
nienia przetargu na budowę no-
wej siedziby Urzędu Dzielnicy 
Mokotów. Nie brakowało wówczas 
środków na inwestycje. Powód tej 
decyzji nie jest znany.

   - Początek lat 2000 był moim 
zdaniem najlepszym okresem do 
rozpoczęcia budowy mokotowskie-
go ratusza – komentował Maciej 
Raś, wieloletni mokotowski rad-
ny. - Był to czas obfitujący w pie-
niądze na duże inwestycje z tzw. 
przyszłością. Wówczas nie znano 
jeszcze roszczeń do części działki, 
na której miał być wybudowany 
ratusz. Dlatego pierwotnie dość ła-
two i niefrasobliwie ulokowano go 
tam w planach. Roszczenia zostały 
ujawnione znacznie później, wtedy 
dopiero zaczęły się kłopoty i cała 
batalia o wykup tych części miejsca 
pod mokotowski ratusz, które rosz-
czeniami zostały objęte. Nie miało 
to jednak zupełnie nic wspólnego 
z zablokowaniem budowy przez 
Lecha Kaczyńskiego, prezydenta 
Warszawy. Pamiętam też atmosferę 
panującą w urzędzie w 2008 roku, 
kiedy ratusz znów miał być budo-
wany. Wszyscy chodzili z planami 
tej inwestycji i niemal kłócili się 
o to, kto z kim i w jakim pokoju 
będzie siedział. Taka atmosfera 
napawała optymizmem, że nowy 
mokotowski ratusz jednak zostanie 
wybudowany. I znów nic z tego nie 

wyszło. Do siedziby UD Mokotów 
każdego roku dokładamy niebaga-
telne pieniądze na remonty i tzw. 
łatanie dziur. To są realne pienią-
dze utopione z założenia w pewnej 
beznadziejnej prowizorce.

28 kwietnia 2010 r. Rada 
Warszawy podjęła uchwałę nr 
LXXXI/2349/2010  w sprawie wy-
rażenia zgody na nabycie przez 
m. st. Warszawa 
nieruchomości po-
łożonej w Dzielni-
cy Mokotów m. st. 
Warszawy przy ul. 
Puławskiej. Zare-
zerwowano na ten 
cel 5 mln zł.

5 listopada 2010 
roku na łamach 
„Południa” ukazał 
się wywiad z Han-
ną Gronkiewicz–
Waltz, prezyden-
tem Warszawy. Na 
pytanie o ratusz 
odpowiedziała: - 
Powiem szczerze, 
że na razie nie ma 
na to środków. [...] 
Kupiliśmy braku-
jącą część terenu 
pod mokotowski 
ratusz, co pozwala 
na realizację in-
westycji. Mamy 
gotowy projekt. 
Urząd złożył doku-
menty dla uzyska-
nia pozwolenia na 
budowę. A zatem 
inwestycja mogła-
by ruszyć nawet 
w przyszłym roku, 
gdyby pojawiły się 
środki finansowe. 
Gdy minie spowol-
nienie gospodarcze, 
to będziemy się starali te projekty 
realizować.

W styczniu 2011 r.  nowy bur-
mistrz Dzielnicy Mokotów, Bog-
dan Olesiński, powiedział dzien-
nikarzom: - Aktualnie rozważane 
są różne warianty finansowania tej 
inwestycji. W związku ze spowol-
nieniem gospodarczym w budżecie 
Warszawy nie ma bowiem na razie 
środków na rozpoczęcie budowy 
ratusza dla Mokotowa. Pieniądze, 
które były wcześniej planowane na 
ten budynek, trzeba było wydać na 

bardziej potrzebne mieszkańcom 
stolicy inwestycje. Zwłaszcza że 
Warszawa przygotowuje się do 
EURO 2012. Burmistrz wspomniał 
o wydatkach na metro.

24 maja 2011 r. Rada Dzielnicy 
Mokotów postanowiła zarezerwo-
wać środki finansowe w budżecie 
na przygotowanie dokumentacji do 
wyłonienia w trybie partnerstwa 
publiczno-prywatnego wykonawcy 
budowy siedziby Urzędu Dzielnicy 
Mokotów. 

9 grudnia 2013 r. Bogdan Ole-
siński, burmistrz Mokotowa, 
w odpowiedzi na interpelację 
radnego odpisał: „[...] propozycja 
realizacji w trybie partnerstwa 
publiczno-prywatnego inwestycji 
polegającej na budowie budynku 
ratusza w Dzielnicy Mokotów m. st. 
Warszawy, pojawiła się w związku 
z wycofaniem przez m. st. Warsza-
wa przedmiotowego zadania z Wie-
loletniej Prognozy Finansowej. […] 
Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu 
m. st. Warszawy, które zgodnie ze 
swoimi kompetencjami zajmuje 
się przygotowaniem i koordynacją 
przedsięwzięć realizowanych w ra-
mach partnerstwa publiczno-pry-
watnego, przygotowało Opis Przed-

miotu Zamówienia na doradztwo 
polegające na ocenie zasadności 
i możliwości zaangażowania part-
nera prywatnego i sporządzeniu 
dokumentacji związanej z reali-
zacją przedmiotowej inwestycji. 
W związku z faktem, iż Biuro Ob-
sługi Inwestycji zajmuje się meryto-
rycznie przedmiotowym tematem, 
dzielnica nie posiada informacji na 
temat szczegółów prowadzonego 
postępowania”.

Zajrzeliśmy do Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej gminy Warszawa 

Miejsce na ratusz

FOT. JAN KURZAWA


