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Proces o zasady
BOGDAN ŻMIJEWSKI

Informuję, że zaskarżyłem Patryka 
Jakiego - jako kandydata na Prezy-
denta Warszawy - o to, że wprowa-
dza w błąd warszawiaków oświad-
czając, że ma gwarancje rządowe 
finansowania na swoje wyborcze 
obietnice. tj. 5 impulsów, które 
zrealizuje dzięki gwarancjom 
rządowym, a więc budowa III i IV 
linii metra, parkingów, 50 żłobków 
i przedszkoli, uporządkowanie 
przestrzenne Warszawy i walka 
ze smogiem oraz wybudowanie 
dzielnicy przyszłości, która spra-
wi, że Warszawa będzie najwięk-
szym na świecie centrum nowych 
technologii.

Analizując budżet państwa na 
2018 r. i projekt na 2019 r. oraz 

przeglądając uchwały Rady Mi-
nistrów, wsłuchując się w inne 
oświadczenia i przedłożenia rzą-
dowe, nie znalazłem dowodów 
gwarancji rządowych na obie-
canki Patryka Jakiego. Dlatego 
złożyłem pozew do sądu w trybie 
wyborczym. Uważam, że Patryk 
Jaki kłamie. 

Słowa Patryka Jakiego, a szcze-
gólnie podparcie ich rzekomymi 
gwarancjami rządowymi, będą 
miały istotny wpływ na wynik 
wyborów. W trakcie procesu 
okazało się, że Patryk Jaki nie 
ma żadnych formalnych gwa-
rancji na finansowanie przez rząd 
tych inwestycji. W trakcie pro-
cesu tłumaczył się, że gwarancje 

rządowe, o których mówił, nie są 
zapewnieniem finansowania in-
westycji proponowanych przez 
niego, tylko wyrazem wsparcia 
rządu. Wynikają one z oświad-
czeń prasowych e-mailowych 
dwóch ministrów popierających 
go tuż przed rozprawą, a zatem po 
debacie, i bardzo ogólnikowych 
w treści, bez słów o finansowa-
niu. Po odsłuchaniu taśm z debaty 
okazało się, że Patryk Jaki pod-
czas debaty stwierdził, że ma też  
zapewnione finansowanie. 

Patryk Jaki zmienił front i na 
poparcie swojej wypowiedzi jako 
dowód o zapewnieniu finansowa-
nia powołał się na swoją rzekomą 
rozmowę z premierem Mateuszem 

Morawieckim, który rzekomo 
zapewnił, że finansowanie jego 
pomysłów wyborczych jest przez 
rząd zapewnione. Sąd uwierzył 
w tę wypowiedź, mimo braku 
jakichkolwiek dowodów na jej 
prawdziwość, o niestosowności 
nawet nie wspominając, bo było to 
zapewnienie uczynione w sposób 
nieuprawniony z przekroczeniem 
kompetencji urzędnika państwo-
wego, co ma swoje konsekwencje 
prawne w art. 296 KK. Myślę, że 
pan Premier tak nie powiedział 
i była to konfabulacja pana Patry-
ka Jakiego.

Jako skarżący podniosłem, że 
nie ma obiecanek Patryka Jakiego 
ujętych jako pozycja wydatków 

państwa w obecnym budżecie na 
2018 r., jak i w projekcie budżetu 
na rok 2019, ani w żadnych innych 
dokumentach, przedłożeniach 
rządowych. Tę kwestię zawarłem 
też w pozwie. Zatem premier nie 
mógł zapewniać. Sąd nie reago-
wał.

Sąd nie podzielił mojej argu-
mentacji i skargę odrzucił. Będę 
apelował. 

Wniosek z wyroku jeden. Pan 
Jaki słusznie założył, że sąd i oby-
watel jest głupi i każdy kit kupi. 
Po wyroku sądu ma do tego pod-
stawę prawną, gdyż sąd stwierdził, 
że w kampanii wyborczej można 
obiecywać co się chce, 

dokończenie na stronie 10

Wasz Sejm – 
Nasz samorząd
ANDRZEJ ROGIŃSKI

Mój znajomy śp. Mariusz Wis, gdy 
dwie kadencje temu kandydował z li-
sty PO do Rady Dzielnicy Wola, za-
powiedział eksperyment wyborczy. 
„Nie zrobię nic a i tak zostanę wy-
brany”. Był nieaktywny w kampanii 
wyborczej i radnym został. Stało się 
tak za sprawą ordynacji wyborczej, 
która premiuje partie polityczne.

W wyborach samorządowych 
głosujemy na szyldy a powinniśmy 
na ludzi. 

Oto zagadka. Bezpartyjni sta-
nowią 99 % obywateli. Ilu bezpar-
tyjnych jest w 28-osobowej Radzie  
Dzielnicy Mokotów mijającej ka-
dencji? Odpowiedź” zero. Czy to 
jest reprezentacja mieszkańców 
dzielnicy?

Dzisiaj bezpartyjni mają jeszcze 
trudniej bo partie dysponują po-
tężnymi środkami finansowymi 
a ponadto mogą korzystać z pub-
licznego aparatu władzy oraz z te-
lewizji. Telewizje zamiast przed-
stawiać programy kandydatów do 
samorządu przedstawiają emocje 
polityków, obiecują gruszki na 
wierzbie. Uniemożliwiają Polakom 
w ten sposób poznanie propozycji 
kandydatów. Politycy udowodnia-
ją, że są manipulantami. Tak się 
boją Bezpartyjnych Samorządow-
ców, że materiały dziennikarskie 
chowają do szuflady.

Wynika to z tego, że samorząd 
jest samodzielny w swych decy-
zjach, pod warunkiem, że nie jest 
opanowany przez partie. Liderzy 
z Sejmu trzymają boją się utraty 
władzę nad partyjnymi radnymi. 
Bo Bezpartyjni Samorządowcy są 
samodzielni w myśleniu. Ponadto 
posiadają kwalifikacje merytorycz-
ne. Mają też realny program.

Dlatego rekomenduję kandyda-
tów z listy nr 1 Bezpartyjni Samo-
rządowcy.

Andrzej Rogiński

Andrzej Rogiński, prezes Społecznego Komitetu Budowy 

Metra wręczył swoją książkę „Metro w Warszawie” Sławo-

mirowi Antonikowi, kandydatowi Bezpartyjnych Samo-

rządowców na Prezydenta Warszawy podczas spotkania z 

wyborcami mówiąc: politycy chwalą się metrem, jakby to 

była ich zasługa.

FOT. ANDRZEJ KOZERA

LISTA NR

1
Sfinansowano ze środków KWW Bezpartyjni Samorządowcy
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Wkopanie Kapsuły Czasu i uroczysta Gala w Ursusie

Piknik historyczny i dzieje Ursusa barwnie opisane

Uroczysta Gala, podczas której 
uhonorowano osoby zaangażowa-
ne w rozwój i promocję dzielnicy 
oraz wkopanie Kapsuły Czasu na 
terenie Eko-Parku przy ul. Gier-
dziejewskiego to kolejne wyda-
rzenia w Ursusie, które odbyły 
się z okazji 100-lecia odzyskania 
Nieodległości Polski. Uroczystości 
zorganizowane zostały 5 paździer-
nika 2018 r. 

Wydarzenie rozpoczęło się wko-
paniem Kapsuły Czasu, w której 
złożone zostały pamiątki związane 
z historią i tożsamością dzielnicy. 
W pojemniku umieszczono także 
przesłanie dla przyszłych pokoleń. 
W Kapsule znalazły swoje miejsce 
m.in. lista członków Zarządu i rad-
nych kadencji 2014-2018 wraz ze 
zdjęciem, mapa dzielnicy,  struktu-
ra oświaty w dzielnicy Ursus, pro-
jekt budżetu dzielnicy Ursus na rok 
2019, publikacje książkowe i praso-
we dzielnicy Ursus, kalendarz wy-
darzeń kulturalnych w 2018 roku. 

Materiały informacyjne, promo-
cyjne oraz pamiątkowe przedmioty  
dostarczyli:  Biblioteka Publiczna 
im. W. Grabskiego w Dzielnicy 
Ursus,  Ośrodek Kultury „Arsus”, 
Stowarzyszenie  Przymierze Ro-
dzin i Klub  Integracji Rodzino – 
Sąsiedzkiej, Klub Sportowy Ursus, 
szkoły i przedszkola z terenu naszej 
dzielnicy,  Muzeum Harcerstwa, 
Stowarzyszenie Obywatelskie w Ur-
susie  oraz radni i mieszkańcy. 

Po uroczystości wkopania kap-
suły na terenie EKO-parku, goście 
udali się do Ośrodka Kultury „Ar-
sus”, gdzie odbyła się Gala, pod-
czas której wyróżnionym osobom 
wręczono pamiątkowe medale 
i dyplomy za społeczne zaangażo-
wanie oraz pracę na rzecz rozwoju 
i promocji dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy. Wyróżnienia wręczali 
Urszula Kierzkowska, burmistrz 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
oraz zastępcy burmistrza Dzielni-
cy Ursus m.st. Warszawy Wiesław 

Krzemień i Kazimierz Sternik. 
Uroczystość uświetnił koncert  
„Muzyka Polska – ku Wolności” 
prezentujący utwory polskich twór-
ców, które na przestrzeni minio-
nych lat podtrzymywały na duchu, 
mówiły o wolności, miłości, dostar-
czały głębokich przeżyć, a także 
przeciwstawiały się powojennemu 
obrazowi Polski.  W koncercie 
wystąpili: Agnieszka Wilczyńska 
- śpiew, Anna Gadt – śpiew, Robert 
Majewski – trąbka, flugelhorn oraz 
Trio Michała Tokaja. 

Zaproszeni goście mogli obej-
rzeć wystawę „Kobiety  Niepod-
ległości” przygotowaną specjalnie 
na tę uroczystość. Wystawa opo-
wiadała o wybranych historiach 
kobiet, których działalność przy-
czyniła się do odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 
roku. Zaprezentowane  bohaterki  
to zarówno te powszechnie znane 
i docenione, jak i te szczególnie 
istotne z punktu widzenia lokalnej 

społeczności Ursusa. Wystawa od 
22 października 2018 r.  dostępna 
będzie na ogrodzeniu parku Has-
sów przy ul. Wojciechowskiego.

W uroczystościach uczestniczy-
li: Urszula Kierzkowska, burmistrz 

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
oraz zastępcy burmistrza Dzielni-
cy Ursus m.st. Warszawy Wiesław 
Krzemień i Kazimierz Sternik, 
Maria Łukaszewicz - radna m.st. 
Warszawy, radni Dzielnicy Ursus 

m.st. Warszawy: Jolanta Dąbek, 
Irena Jarzębak, Wanda Kopciń-
ska, Anna Lewandowska, Maria 
Miszkiewicz, Stanisław Dratkie-
wicz, Piotr Adamus i Grzegorz 
Puchalski.

W sobotnie przedpołudnie, 29 
września, w ramach obchodów 
100-lecia Niepodległości Pol-
ski odbył się piknik historycz-
ny w parku Czechowickim. Na 
mieszkańców Ursusa, czekały 
liczne atrakcje, takie jak stanowi-
ska wojskowe z czasów odzyskania 
niepodległości, Bitwy Warszaw-
skiej, kampanii wrześniowej 1939 
oraz Powstania Warszawskiego. 
Pasjonaci wojskowości mogli się 
zapoznać z rynsztunkiem Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
i Wschodzie, a także z uzbrojeniem 
jakim posługują się żołnierze na 
misjach. Dodatkowo można było 
obejrzeć stanowiska Dowództwa 
Garnizonu Warszawa, Wojskowej 
Komisji Uzupełnień, Straży Miej-
skiej, Policji, Straży Pożarnej oraz 
OSP Ursus.

- Cieszę się, że mieszkańcy 
Ursusa przybyli licznie na nasz 
piknik. Tym bardziej, że można 
było zobaczyć oryginalną polską 
tankietkę z 1939 roku, składającą 
się prawie w całości z oryginalnych 
części. To szczególna pamiątka - 

tabliczka znamionowa pojazdu 
wskazuje, że był on produkowany 
w Ursusie – powiedziała Urszula 
Kierzkowska, burmistrz dzielnicy 
Ursus.

Piknik był także okazją do 
promocji najnowszej książki red. 
Jerzego Domżalskiego „Dzieje 
Ursusa w zarysie”. Publikacja jest 
trzecią w tej kadencji książką po-
święconą historii Ursusa i wydaną 
przez Urząd Dzielnicy. Znalazły 
się w niej liczne zdjęcia. Wartym 
uwagi jest fakt, że wiele z nich 
nigdy nie było publikowanych. 
Dodatkową atrakcją są dwa pla-
ny dołączone do książki – miasta 
Ursusa z około 1960 roku oraz 
fabryki „Ursus” z lat 90–tych ub. 
wieku. Ten ostatni będzie miał 
szczególną wartość zwłaszcza, 
że zakłady zostały zlikwidowane. 
Podczas promocji książki, miesz-
kańcy oraz zaproszeni goście, 
mogli zapoznać się z publikacją 
dotyczącą Ursusa, także w formie 
prezentacji multimedialnej przy-
gotowanej przez prowadzącego 
spotkanie dr Roberta Gawkow-

skiego. Zebrani goście dowiedzieli 
się np. skąd wzięła się nazwa ul. 
Czerwona Droga.

W spotkaniu promocyjnym 
udział wzięli między innymi: bur-
mistrz Urszula Kierzkowska, za-
stępcy burmistrza Wiesław Krze-
mień i Kazimierz Sternik, radni 
dzielnicy Ursus m.st. Warszawy: 
Piotr Adamus, Stanisław Dratkie-
wicz, Dariusz Grylak, Marianna 
Jaguścik, Wanda Kopcińska, Łu-
kasz Nejman, Anna Lewandowska 
i Ryszard Rogal.

Wydarzeniu towarzyszyły dwie 
mini-wystawy. Pierwsza przedsta-
wiała zdjęcia starego Ursusa z lat 
sześćdziesiątych oraz siedemdzie-
siątych, druga natomiast prezento-
wała patronów ulic Ursusa związa-
nych z II Rzeczpospolitą. Była to 
zapowiedź najbliższych publikacji 
przygotowywanych przez Urząd 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – 
„Patroni ulic Ursusa” oraz „Ursus 
wczoraj i dziś w obiektywie Irene-
usza Barskiego”.
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Andrzej - proszę cię: daj się wybrać

A ja wolę Rogińskiego...
MAREK SZYMAŃSKI

- W miniony weekend na ba-
zarku przy ul. Płaskowickiej na 
Ursynowie, nachalnie zaczepiały 
porządnych ludzi tłumy żebra-
ków o… władzę, a więc kasę, czy-
li DOSTĘP DO KORYTA. Głów-
nym argumentem zachęcającym 
było: JESTEM BEZPARTYJNY. 
Nikt natomiast nie reklamował 
się zgodnie z prawda, że „Jestem 
bezrozumny” czy coś w tym ro-
dzaju. Tak jest zresztą przed każ-
dymi wyborami samorządowymi, 
gdy rożni popaprańcy i zasrańcy 
bezczelnie usiłują od nas wyłudzić 
glosy dające im dostęp do… rzą-
dzenia, traktując władzę nie jako 
trudną, wymagającą wiedzy i do-
świadczenia służbę społeczną, lecz 
wielką uciechę - rozrywkę, przy-
noszącą im na dodatek zupełnie 
fajne pieniądze w postaci tzw. diet 
radnego.

- „Nachalne są te kurwy w Bu-
dapeszcie” - stwierdził Szwejk, 
jak jakaś podstarzała księżna czy 
hrabina „w macierzyńskim geście” 
pogłaskała go po policzku, gdy 

wojskowym eszelonem jechał na 
front przelewać krew dla Najjaś-
niejszego Pana. - „Że też taka stara 
Szantrapa nie wstydzi się zaczepiać 
przyzwoitego mężczyznę”- dodał 
z obrzydzeniem. Co ja na to po-
radzę, że ta scena z budapeszteń-
skiego dworca uparcie siedziała mi 
w głowie, gdy na ursynowskim ba-
zarku wyleniałe pańcie mizdrzyły 
się, zapewniając, że są „uczciwe 
i czyste moralnie” Poza tym, że 
z taką aparycją i w tym wieku to 
wcale nietrudno, ale rządzenie 
jest akurat obszarem, na którym 
„uczciwość czy czystość moral-
na”- i owszem - ale nie są naj-
ważniejsze. Większy pożytek ma 
ludzkość z inteligentnej kanalii niż 
z dobrodusznego naiwniaka - głosi 
powiedzenie, które od lat powta-
rzam ze smakiem. Do rządzenia 
trzeba przede wszystkim rozumu. 
Wiedzy ogólnej i fachowej. A tak-
że sprytu, przebiegłości i uporu, 
a tak wychwalana uczciwość może, 
a nawet musi wyrażać się nie mod-
litewnymi słowy i minami a’la 

św. Franciszek, a dotrzymywanie 
układu zawartego z wyborcą przy 
urnie: głosowałeś na mnie - więc 
będę Ci służył, nie unikał na uli-
cy, chodził na spotkania, wnikał 
w Twoje potrzeby, wojował w Two-
ich sprawach na sesjach i rzetelnie 
się z tego rozliczał.

Tak, przyznaje, chociaż ze wsty-
dem: wiele lat temu cos mnie pod-
kusiło, żeby zastartować do rady 
na Ursynowie, ale Bóg strzegł: 
zanim tę ochotę ogłosiłem, rozej-
rzałem się po… konkurencji. Po-
słuchałem co inni kandydaci mó-
wią, co obiecują, jak się nawzajem 
podsrywają i... wycofałem się, co 
napawa mnie teraz dumą i zado-
woleniem.

- TOWARZYSTWO MI NIE 
ODPOWIADA - ogłosi łem 
w „Południu”, w którym przez 13 
lat, tydzień w tydzień, pisywałem 
kawałki „Tyrady zza lady”.

Jest tu bowiem klasyczne po-
mieszanie z poplątaniem. Rze-
czywiście - jak mawiają mądrzy 
ludzie - DEMOKRACJI NIE MA 

NAWET W ŁÓŻKU, ZAWSZE 
JEDNO MUSI OD ŚCIANY, ale 
jak dotąd nic lepszego od wybo-
rów w stosunkach społecznych nie 
wymyślono. Wszystko natomiast 
zależy, KTO i KOGO wybiera. To 
my - społeczeństwo powinniśmy 
desygnować ludzi do organów 
władzy, powierzając im rządze-
nie naszymi interesami ogólnymi 
i szczęściem osobistym, a nie da-
wać się naciągać rożnym bezczel-
nym a pustogłowym nieudaczni-
kom, bo jak ktoś stoi na bazarku 
i żebrze o to, żeby go wybrać, 
bezwstydnie ogłaszając kłamliwie 
swoje, akurat zresztą niepotrzeb-
ne w rządzeniu zalety - to jest to 
po prostu polityczna prostytucja, 
która wzbudza we mnie odruchy 
wymiotne.

Na tle tego, co dotychczas na-
pisałem, ogłaszam prosto z mostu 
i najjaśniej jak potrafię:

Do Rady Warszawy desygnuję 
swoim głosem i za namowa wielu 
sprawdzonych Mądrych Ludzi, 
żeby nie świecił tam bezczelnością 
- jak wielu oszustów - lecz godnie 
i rzetelnie reprezentował nasze in-
teresy, Andrzeja ROGIŃSKIEGO 
-  redaktora naczelnego tygodnika  
„POŁUDNIE”, który powinien być 
radnym już co najmniej od pięciu 
kadencji, a nie był, bo nie chciał. 
Tak samo, jak nie płacił mi ani 
grosza za żaden z kilku setek fe-
lietonów w swojej gazecie (i nie 
płaci z ten kawałek), bo ja nie 
chciałem i nie chcę również dziś. 
Za to w roku 1992 założył Społecz-
ny Komitet Budowy Metra i dzia-
ła w nim do dziś. W dużej mierze 
dzięki temu mamy dziś tyle metra 
w Warszawie. 

Napisał dwie książki o metrze, 

historii Ursynowa, poradniki dla 
organizatorów obozów i zimo-
wisk. Mało kto wie, że wymyślił 
i wypromował akcji Młodzieżowe 
Spółdzielnie Mieszkaniowe, dzięki 
której powstało kilkadziesiąt tysię-
cy mieszkań. Wśród licznych akcji 
i interwencji „Południa” doprowa-
dził do powstania dziesięciu urzę-
dów pocztowych na Mokotowie 
i Ursynowie.

I - żeby było jasne - nie są to 
zasługi, lecz dowody, że Rogiński 
chce i potrafi. Zresztą świadczy 
o tym dowodnie numerów 1278 
wydanych przez 24 lata tygodni-
ka „Południe”.  Wydawać lokalne 
pisemko i nigdy się nie ześwinić, 
nigdy nie zaangażować się w żad-
ne łajdactwo, nikomu nie dać 
się przekupić, uparcie stawać po 
stronie prawdy i popierać każdy 
społeczny interes, to naprawdę - 
uwierzcie mi Państwo - wielka 
dziennikarska sztuka i odporność! 
A Rogiński tak potrafił i potrafi. Ja 
Mu ufam. I nie tylko ja. 

Są publicznie przyznawane na-
grody czasopism, które nobilitują 
laureata, ale są i takie, które no-
bilitują czasopismo i zdarza się, 
że laureat odmawia ich przyjęcia. 
Do tej pory „Południe” przyzna-
wało swoje doroczne nagrody 
(dyplomy i… lustra do przeglą-
dania się, celem potwierdzenia… 
przyzwoitości) dwudziestokrot-
nie i zawsze laureaci uważali się 
za zaszczyconych. Wśród nich: 
Jan Twardowski, Lesław Marian 
Bartelski, Andrzej „Ibis” Wrób-
lewski, Wojciech Siemion, Jan 
Nowak-Jeziorański, Kazimierz 
Górski, Franciszek Maśluszczak, 
Tomasz Borecki, Stanisław Ol-
szewski, Grażyna Barszczewska, 

Andrzej Wajda, Bohdan Toma-
szewski, Irena Santor, Marek 
Durlik, Łukasz Andrzej Turski, 
Ewa Kuryłowicz, Zbigniew Dio-
nizy Ścibor-Rylski, Jerzy Stępień, 
Ernest Bryll. Gazeta lokalna 
a nazwiska rangi światowej. To 
tylko Rogiński tak umie.

ANDRZEJ- PROSZĘ CIĘ: DAJ 
SIĘ WYBRAĆ!

PS
Według „kryteriów” zapre-

zentowanych powyżej, polecam 
Państwu, w naszym wspólnym 
interesie, wybranie do Rady Dziel-
nicy Ursynów 27- letniego Macie-
ja Antoniuka ze Stowarzyszenia 
„Projekt Ursynów”. Przysięgam 
na Boga Wszechmogącego: NIE 
ZNAM

CZŁOWIEKA OSOBIŚCIE, 
nie zamieniłem z nim ani słowa, 
natomiast zachwycam się tym, 
co te Młodziaki robią, zwłaszcza 
w sprawie budowy południowej 
obwodnicy, jak wojują o filtry nad 
tunelem wzdłuż ul. Płaskowickiej 
i jak to relacjonują nam w wyda-
wanych sporadycznie gazetkach. 
Na tle tych starych intrygantów  
i wytrawnych szalbierców, którzy 
pchali się do naszej rady, w latach 
wcześniej i później minionych, 
nareszcie mamy grupę młodych 
wykształconych fachowców, któ-
rzy nieraz udowodnili, że warto 
brać sprawy w swoje ręce. Słucha-
ją sąsiadów, staja po ich stronie, 
efektywnie wywierają presję na 
decydentów. A spośród swoich - 
Projektu Ursynów - kandydatów 
do Rady Dzielnicy, na 1 miejscu 
ulokowali właśnie Maćka ANTO-
SIUKA. We własnym interesie - 
nie marnujmy okazji: ANTOSUK 
TO JEST TO!

Popieram
Andrzej Rogiński znany jest z tego, 
że od lat, jako człowiek przepeł-
niony miłością do Warszawy, dzia-
ła na wielu płaszczyznach na jej 
rzecz. Zauważa bolączki, piętnuje 
głupotę, inicjuje akcje mające za 
zadanie poprawę naszego codzien-
nego, stołecznego życia. Wszystkie 
sprawy, których się podejmuje, do-
prowadza do końca. Co ważne, jest 
entuzjastą swoich idei! 

Spośród znajomych, których 
znam od lat, których cenię za 
oddanie zawsze słusznej spra-
wie, ze spokojem serca stawiam 
właśnie na Andrzeja, wierząc, że 
wykorzystując swoje tak bogate 
doświadczenie, jako radny War-
szawy przyniesie naszemu mia-
stu wiele korzyści. Pozwodzenia, 
Przyjacielu!!!

Andrzej Frajndt, 
lider zespołu Partita

Barbara - filolog  
i Franciszek - artysta malarz Maśluszczakowie: 

Popieram Andrzeja Rogińskiego, 
kandydującego na radnego War-
szawy, ponieważ pracuje dla na-
szego miasta całe życie, skutecznie 
popierając budowę metra, o któ-
rym napisał też dwie książki, czy 
też prowadząc bardzo lubiane pis-
ma lokalne: „Pasmo”, a następnie 
wciąż wydawane „Południe”. Jako 
człowiek jest świetnym przyjacie-
lem, zawsze dotrzymującym sło-
wa; widzi i pomaga rozwiązywać 
problemy, wspiera kulturę i sztu-
kę. Jako radny spełni oczekiwania 
mieszkańców Warszawy. 

Najlepszy wybór
LISTA NR
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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.

Targowisko partyjnej próżności
Zbliżają się wybory samorządo-
we. A im bliżej dnia wyborów, tym 
bardziej przecieram ze zdumienia 
oczy. Najbardziej czuję się speszo-
ny, gdy  dowiaduję się o wypowie-
dziach niektórych radnych. Nie 
chodzi nawet o to, jakie obietnice 
składają. 

Kiedy jednak słucham, jak wiele 
zrobili, wydaje mi się, że już dawno 
powinniśmy żyć w krainie mio-
dem i mlekiem płynącej. Rejestr 
osiągnięć prezentowany przez 
niektórych przyprawia o zawrót 
głowy. Są lepsi niż czterej pancer-
ni i pies albo Hans Kloss, którzy 
aż dziwne, że nie wygrali wojny 
sami. Niekiedy radni ci posługują 
się zdumiewającymi przykładami.  

Słyszę od mieszkańców Bielan, 
że na spotkaniach dyskutowano, 
iż  na osiedlu Ruda uprzątnięto te-
ren po wyburzonych ruinach, a na 
Chomiczówce przedłużono linię 
autobusową. Dwa tematy dwie 
okazje. Dwóch radnych z dwóch 
różnych partii politycznych zatem 
od razu łapie temat i eksponuje 
swoje zasługi. Stwierdzają, że napi-
sali w tych sprawach interpelację. 
Pokazują, iż są matkami i ojcami 
chrzestnymi sukcesu. Dla mnie 
brzmi to jednak tak, jakby ktoś 
napisał interpelację, dajmy na to 
w sprawie publikacji książki, a gdy 
się ukazała przypisywał sobie jej 
autorstwo. Wiadomo przecież, że 
aby przedłużyć linię autobusową 
muszą być złożone odpowiednie 
wnioski i to bynajmniej nie tyl-

ko przez Zarząd dzielnicy. Musi 
również zostać przeprowadzone 
gruntowne rozpoznanie zasadno-
ści i ekonomicznej strony decyzji, 
którą podejmuje ostatecznie ZTM. 
Dla mnie zatem napisanie kilku 
słów w sprawie, w którą jest za-

angażowana spora grupa innych 
osób nie sprawia, że ktoś ma prawo 
mówić o przykładowym przedsię-
wzięciu jako o swojej zasłudze. 

Czego jednak nie robi się, aby 
wygrać kolejną kadencję? Każdy 
środek jest dobry, byle prowadził 

do celu. Na stronach interneto-
wych aż roi się od samochwal-
stwa. Przypomina mi się w tym 
kontekście pewne powiedzenie 
krytykujące taką postawę i obrazu-
jące, że niektórzy zrobią wszystko, 
aby być: „panną młodą na każdym 
weselu i nieboszczykiem na każ-
dym pogrzebie”.

Nie zaszkodziłoby jednak  
przyjrzeć się radnym z innej 
strony. Na przykład spytać o ich 
samodzielność od partyjnych 
dyrektyw? Wiadomo, że to par-
tia obsadza stanowiska w ratuszu 
poczynając od burmistrza, a koń-
cząc na akceptacji urzędników na 
podrzędniejszych stanowiskach. 
Czy kandydaci, dla których „mat-
ka partia” jest chlebodawczynią, są 
wystarczająco wiarygodni, aby za-
gwarantować wybór kadr według 
kompetencji, a nie zasług?

Czy narzucanie burmistrzów 
z zewnątrz, jak to często na Bie-
lanach bywało, jest tym, czego 
oczekują mieszkańcy?

Pamiętając też, że do partii po-
litycznych należy około 1 procent 
społeczeństwa, nie zaszkodziło-
by zapytać o reprezentatywność 
kandydatów. W konsekwencji też 
zapytać o to,,,, dlaczego zamiast na 
nich nie postawić na kandydatów 
komitetów lokalnych? 

Zrozumiałe jest, że w wyborach 
do parlamentu tylko ogólnopol-
skie, a więc z reguły partyjne 
komitety mogą przekroczyć wy-
soki próg wyborczy i uczestni-

czyć w podziale mandatów. Taką 
ordynację wyborczą partie nam 
stworzyły i taka obowiązuje. 
W wyborach samorządowych 
lokalne komitety mogą jednak 
z nimi śmiało konkurować. Ugru-
powania takie będące bliżej miesz-
kańców lepiej, jak się wydaje, po-
winny też reprezentować sprawy  
lokalne.  Może zatem wybierzmy 
kandydatów z komitetów konku-
rujących z partiami? 

Kandydują z nich ludzie nie 
związani z żadną z partii, ale za-
angażowani w sprawy naszych 
osiedli, znający problemy miesz-
kańców i najlepiej wiedzący, czego 
na osiedlach potrzeba. Ludzie ci 
nie składają pustych obietnic, że 
podwyższą płace, obniżą podatki 
i zrobią z Warszawy drugi Buda-
peszt, co z działalnością w samo-

rządzie nie ma nic wspólnego. Na 
Bielanach taką alternatywę dla 
partii politycznych stanowi Ko-
mitet Wyborczy Stowarzyszenia 
„Razem dla Bielan”, i wydaje mi 
się, że warto postawić na kandydu-
jących z tego komitetu ludzi.

Zróbmy to póki mamy szansę. 
W następnych wyborach może 
się bowiem okazać, że partie po-
lityczne uchwalą w Sejmie taką 
ordynację, że nawet w wyborach 
samorządowych komitety lokal-
ne nie będą mogły już wystawiać 
kandydatów. Biorąc pod uwagę pa-
zerność partii politycznych, które 
każą finansować swoją działalność 
99 procentom społeczeństwa, nie 
wydaje się to niemożliwe.

Grzegorz Pietruczuk 
przewodniczący Stowarzy-
szenia „Razem dla Bielan”  

Najlepszy wybór
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Szanowni mieszkańcy 
Mokotowa

Kończąc swoją pierwszą kaden-
cję jako radna Dzielnicy Moko-
tów, chciałabym podzielić się 
z Państwem moimi przemyśleniami 
o tym, co udało się zrobić w kończą-
cej się kadencji samorządu. 

Zarządzanie tak dużą dzielnicą 
jak Mokotów to złożony proces, 
trzeba skutecznie rozdzielać środ-
ki na inwestycje, które gwarantują 
prawidłowe działanie naszego ma-
łego miasta, wypełniać potrzeby 
mieszkańców w wielu aspektach, 
edukacja, zdrowie, sport, kultura. 

Jako radna zajmowałam się w tej 
kadencji sprawami związanymi 
z  Komisją Zdrowia Pomocy Spo-
łecznej i Rodziny, Komisją Bezpie-
czeństwa, Komisją Porządku Pub-
licznego i Patologii Społecznych, 
Komisją Mieszkaniową. Te liczne 
spotkania z Państwem pokazały, że 
można zrobić wiele dobrego w na-
szej dzielnicy ale również, że jeszcze 
wiele zostało do zrobienia, dlatego 
będę kandydować na kolejną kaden-
cję. Jako kobieta jestem szczególnie 
wrażliwa na kwestie społeczne. 
Dlatego chciałabym kontynuować 
prowadzone działania by znaleźć 
się bliżej Państwa i móc działać na 
rzecz Waszych problemów i potrzeb. 
Być blisko ludzi i pomagać im. Nie 
boję się trudnych spraw. Poświęcę 
wiele dla własnych przekonań, bo 
jest to zgodne z moją wrażliwością 
i poczuciem sprawiedliwości. 

Jestem przekonana, że te kwe-
stie są również bliskie Państwu, 
dlatego chciałabym móc Państwa 

reprezentować w Radzie Dzielnicy 
Mokotów w kadencji 2018-2023. 
Myślę, że dotychczasowe działania 
pozwalają mi prosić Państwa o głos 
na moją kandydaturę w wyborach 
samorządowych. To ważne by w Ra-
dzie Dzielnicy Mokotów, kobiecy 
głos był zauważalny, bowiem dla 
nas kobiet miękkie tematy są bar-
dzo ważne, a dzielnica to nie tylko 
chodniki i drogi. Ciągle jednak czuję 
niedosyt takich kontaktów. Dlate-
go bardzo  proszę bądźmy jeszcze 
bliżej bo tylko wspólnie stworzymy 
Mokotów naszych marzeń. Czekam 
na Państwa zawsze do dyspozycji 
. Można się ze mną skontaktować 
poprzez Biuro Rady Dzielnicy Mo-
kotów tel. 22 443 64 28 lub emailem: 
iczaplinska@radni.um.warszawa.pl;

Serdecznie dziękuję za czas po-
święcony na zapoznanie się z moim 
listem, jeszcze raz proszę o Państwa 
głos 21 października.

Monika Czaplińska, 
radna Dzielnicy Mokotów

Stare Miasto mnie zachwyca!
Z Dariuszem Jabłońskim, kandydatem do Rady Dzielnicy Śródmieście, 
rozmawia Stanisław Rafalski

- Naszą poprzednią rozmowę 
zakończyliśmy omawiając sprawy 
hałasu emitowanego na Starym 
Mieście przez lokale gastrono-
miczne i puby. Jak chciałby Pan 
rozwiązać tę sprawę?

- Jestem zwolennikiem wpro-
wadzenia przepisów, które ograni-
czą czas trwania imprez hucznych 
(pod tym mało konkretnym sfor-
mułowaniem kryje się po prostu 
przekroczenie określonej ilości 
decybeli) do godziny 22.00. Potem 
można przecież bawić się nieco ci-
szej, szanując prawo mieszkańców 
do wypoczynku. Nie ma mowy 
o zamykaniu lokali, ale uważam, 
że ich właściciele i bywalcy powin-
ni wykazać się minimum dobrej 
woli w tej sprawie.

- Często bywa Pan na Starym 
Mieście? Jak Pan na nie patrzy? 
Okiem zachwyconego warsza-
wiaka, czy okiem gospodarskim?

- Jedno nie kłóci się z drugim. 
Przeciwnie – właśnie dlatego, że 
warszawskie Stare Miasto tak mnie 
zachwyca i cieszy moje oko, patrzę 
na nie także okiem gospodarskim, 
zastanawiając się co zrobić, aby ta 
chyba najpiękniejsza część Warsza-
wy mogła być jeszcze piękniejsza, 
a jednocześnie bardziej funkcjonal-
na. Jednym z moich celów jest przy-
wrócenie starych szyldów na Starym 
Mieście. Są one jednym z najbardziej 

charakterystycznych elementów 
zdobniczych warszawskiej Starówki. 
Przykuwają wzrok oryginalną formą 
i precyzją wykonania. A przy tym in-
formują. Są idealnym połączeniem 
piękna z funkcjonalnością.

- A co szczególnie razi Pana 
oko?

- Reklamy wielkoformatowe. 
Choć wydaje się niewiarygod-
ne, że można je wieszać w takim 
miejscu, jak Stare Miasto, niestety 
zdarza się tak. Trzeba zdecydowa-
nie ukrócić owe  praktyki. Serce 
się kraje na widok pięknych war-
szawskich kamienic zasłanianych 
przez reklamowe płachty. Uważam 

też, że wydaje się nieco za 
wiele pozwoleń na wjazd 
samochodem na teren 
Starówki. Nie ma sensu 
rozjeżdżać samochodami 
tej części miasta. To po-
winno być miejsce przede 
wszystkim dla spacerowi-
czów, ewentualnie jeszcze 
dla rowerzystów.

- Kandyduje Pan z listy 
Platformy Obywatelskiej. 
Dlaczego właśnie PO?

- Ponieważ widzę, jak 
przez lata rządów PO 
w Warszawie nasze miasto 
rozwinęło się i wypięknia-
ło. Ile w nim wyremonto-
wano, zbudowano, roz-

budowano. Oczywiście, zawsze 
można się do czegoś przyczepić, 
ale nie mam wątpliwości, że rządy 
PO w Warszawie zmieniły nasze 
miasto na lepsze. Program Plat-
formy Obywatelskiej dla miasta 
jest spójny, łączący w sobie sza-
cunek dla historii Warszawy z jej 
dynamicznym rozwojem. Taki był 
program PO przed poprzednimi 
wyborami, podczas mijającej ka-
dencji władze samorządowe suk-
cesywnie ów program realizowały 
i uważam, że te dobre działania 
zmieniające nasze miasto powinny 
być kontynuowane.

Zależy mi na tym, by w Warszawie 
było jak najwięcej drzew
Z radną Katarzyną Joanną Wiśniewską rozmawia Stanisław Rafalski

- Rozmawialiśmy o budżecie, 
o bezpieczeństwie i o walce z wan-
dalami. Wiele miejsca w swojej 
działalności poświęca Pani także 
zieleni.

- Tak, bo uważam, że dzięki 
niej miasto może być nie tylko 
miejscem zamieszkania i pracy, 
ale także wypoczynku. Jako rad-
na dzielnicy dbam o to, by przy 
wszystkich remontach i rewitaliza-
cjach nie zapominano o miejskiej 
roślinności. Zależy mi na tym, by 
w Warszawie było jak najwięcej 
drzew. Wraz z wiceprezydentem 
Michałem Olszewskim sadziliśmy 
dęby w alei Szucha inaugurując 
tym samym akcję #MilionDrzew-
DlaWarszawy. Z kolei przy Boya-
-Żeleńskiego z mojej inicjatywy 
wraz z mieszkańcami zasadzili-
śmy jabłonie ozdobne. W kwietniu 
na słonecznym Jazdowie zakoń-
czyliśmy cykl kursów „Niedziela 
Sąsiedzkich Ogrodników”. Było 
wspólne śniadanie na trawie, sa-
dzenie drzewek owocowych oraz 
niezwykle miła atmosfera. Jeden 
krzaczek borówki amerykańskiej 
posadziłam osobiście! Na miejscu 
dawnych garaży przy Waryńskiego 
9, przy okazji tworzenia nowych 
miejsc postojowych zrobiliśmy 
zieleniec. Na tym terenie posa-
dziliśmy dwanaście drzew oraz 
krzewy, w tym ogniki, forsycje, 
rokitniki, jałowce, róże i pięknot-
ki Bodiniera.

- Które z podejmowanych 
przez siebie inicjatyw uważa Pani 
jeszcze za ważne?

- Oprócz walki z nielegalnym 
„graffiti” i dbaniem o miejską 

zieleń zajmuje mnie wiele innych 
spraw, o które zabiegam składa-
jąc interpelacje i pilotując potem 
to, jak dana sprawa jest załatwia-
na. Z mojej inicjatywy w Dolinie 
Szwajcarskiej odbywa się Piknik 
Rodziny Straussów, na którym 
można zapoznać się z twórczoś-
cią wybitnych muzyków. Zabiega-
łam także o remonty alei Róż (ten 
remont jeszcze przed nami) i alei 
Przyjaciół, o przebudowę lokali 
komunalnych przy ul. 29 listopa-
da, o nową windę w budynku przy 
Mokotowskiej 6A, gdzie działa kil-
ka przychodni lekarskich, m.in. 
rodzinna i dla byłych więźniów 
politycznych. W takim budyn-
ku winda nie może być czter-
dziestoletnia, grożąca w każdej 
chwili awarią! A także o windę 
w Wydziale Spraw Społecznych 
i Zdrowia przy Nowym Świecie. 
Wywalczyłam środki na podwyżki 
dla pracowników Centrum Pomo-
cy Społecznej. Zwróciłam się z in-
terpelacją w sprawie uregulowania 

„nocnego życia” na Mazowieckiej. 
Miasto powinno tętnić życiem, ale 
nie wolno zapominać, że tam też 
mieszkają ludzie mający prawo do 
wypoczynku i snu. Wspierałam 
także inicjatywę powołania do 
życia Ośrodka Wsparcia i Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(OWiRON) oraz Biblioteki Multi-
medialnej przy Marszałkowskiej 
55/73, w lokalu dawnej restaura-
cji Szanghaj. Jako wiceprzewod-
nicząca Komisji  Bezpieczeństwa 
i Spraw Samorządowych brałam 
aktywny udział w przygotowaniu 
materiałów i niezbędnych uchwał 
do przeprowadzenia wyborów do 
rad osiedli, które są niezwykle 
ważnym elementem samorządo-
wego życia w mieście. Ich człon-
kowie najlepiej znają bolączki 
mieszkańców danej okolicy i ich 
współpraca z nami, radnymi dziel-
nicy, jest wręcz nieoceniona.

- Chciałbym wrócić do tematu 
Biblioteki Multimedialnej. Taka 
placówka przy Marszałkowskiej? 
Brzmi wręcz sensacyjnie…

- To prawda, pora wreszcie nieco 
odczarować Marszałkowską zwaną 
już złośliwie „Aleją Banków”. Ta 
mediateka, warta ok. 3 mln zł, bę-
dzie miejscem wykraczającym poza 
funkcjonalność „zwykłej” bibliote-
ki. Będzie kuchnia do wspólnego 
przygotowywania posiłków, kom-
putery z dostępem do Internetu, 
interaktywna przestrzeń dedyko-
wana dzieciom, ściany, na których 
można pisać, a także oczywiście, 
jak w każdej bibliotece, książki 
i czasopisma. Śródmieście w pełni 
zasługuje na takie miejsce! 

- Rozmawiając z radną dziel-
nicy, bez względu na to, czym 
się zajmuje i w jakich komisjach 
zasiada, nie sposób nie zapytać 
o temat budzący wielkie emocje. 
Mam na myśli tak zwaną deko-
munizację.

- W ramach dekomunizacji wo-
jewoda mazowiecki zmienił nazwy 
prawie pięćdziesięciu warszaw-
skich ulic. W tym jedną z waż-
niejszych ulic Śródmieścia czyli al. 
Armii Ludowej. Moim zdaniem to 
kosztowne i niepotrzebne działa-
nie, w dodatku przy jego realiza-
cji całkowicie pominięto zdanie 
mieszkańców. Zmiany nazw ulic 
powinny być poprzedzone konsul-
tacjami, a nie narzucane odgórnie. 
Zatrzymajmy się przy al. Armii 
Ludowej. Trasa Łazienkowska to 
nazwa zwyczajowa, przyjęła się 
i funkcjonuje od wielu lat. Ale wo-
jewoda „wiedział lepiej” i narzucił 
nazwę – aleja Lecha Kaczyńskiego. 
Czemu to ma służyć? Bo na pewno 
nie pamięci tragicznie zmarłego 
prezydenta. Stało się bardzo źle, że 
wojewoda wkroczył w kompeten-
cje komisji nazewnictwa, a nazwy 
ulic w stolicy kraju stały się obiek-
tem politycznej rozgrywki.

- Proszę opowiedzieć na czym 
polega zainicjowana przez Panią 

akcja o wdzięcznej nazwie „Przy-
tul Misia”?

- To akcja zbierania przytula-
nek, które będą dodatkowym „wy-
posażeniem” karetek pogotowia 
i które pomogą małym pacjen-
tom, czy to dotkniętym nagłym 
zachorowaniem, czy wypadkiem, 
przetrwać czas podróży ambulan-
sem. Taka podróż jest dla dziecka 
straszna. Cierpienie z powodu 
choroby lub urazu, pełno niezna-
nych osób wokół, niejednokrotnie 
brak rodzica obok, wycie syreny, 
pęd karetki, widok aparatury me-
dycznej… Zainicjowałam więc ak-
cję zbierania przytulanek (wyłącz-
nie nowych, kupionych specjalnie 
w tym celu, tego wymagają wzglę-
dy sanitarne) dla małych pacjen-
tów. Zbieramy je od 15 września, 
zaś finał akcji odbędzie się 18 paź-
dziernika w MDK Muranów przy 
ul. Stawki 10 o godzinie 13.00.

- Na koniec proszę powie-
dzieć, dlaczego zachęca Pani 
mieszkańców Śródmieścia, by 
głosowali właśnie na Panią?

- Przez dwie kadencje spę-
dzone w samorządzie zdoby-
łam doświadczenie i zaufanie 
mieszkańców. Sama mieszkam 
w Śródmieściu, widzę więc na 
własne oczy ile udało się zrobić, 

ale ile jeszcze wciąż jest do zro-
bienia. Złożyłam kilkadziesiąt 
interpelacji, zainicjowałam kil-
kanaście ważnych akcji, pozy-
skiwałam środki na szereg istot-
nych remontów i modernizacji. 
Udało mi się zrobić niemało, ale 
chcę pracować dalej. Inicjatywą 
o którą zabiegam jest Miejsce 
Aktywności Lokalnej (MAL) 
mające zastąpić mieszkańcom 
osiedla Oleandrów zlikwidowa-
ną kilka lat temu filię Domu Kul-
tury Śródmieście. Chciałabym, 
by było to miejsce, w którym 
mieszkańcy z różnych pokoleń 
i o różnych zainteresowaniach 
będą mogli w domowej atmosfe-
rze spędzać wolny czas. Po kon-
sultacjach społecznych otrzy-
małam zapewnienie, że MAL 
powstanie w ramach Projektu 
#Pokolenia i bardzo mi zależy, 
by tę inicjatywę doprowadzić 
do końca. Śródmieście to moja 
mała ojczyzna. Zdecydowałam 
się więc opowiedzieć Czytelni-
kom „Południa. Głosu warsza-
wiaków” o tym wszystkim, co wg 
mnie ważne jest w działalności 
śródmiejskiego samorządowca 
i poprosić Państwa o głos. Dzia-
łajmy wspólnie dla Śródmieścia!
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Z Ordona na Dworzec Zachodni  
w dwie minuty?
MARCIN KALICKI

Transport w metropolii
Bezpartyjni Samorządowcy 

Mazowsza ogłaszają plan wspól-
nego metropolitalnego systemu 
transportowo-komunikacyjnego. 

Plan będzie realizowany przez 
województwo samorządowe, 
miasto Warszawa i jednostki sa-
morządu terytorialnego (gminy, 
powiaty) w szczególności wokół 
Warszawy na zasadzie porozu-
mienia. 

Jednym z nowych elementów 
systemu będą metropolitalne, 
bezpłatne parkingi Parkuj & Jedź 
zlokalizowane przy przystan-
kach autobusowych wzdłuż tras 
dojazdowych do Warszawy oraz 
przy stacjach kolejowych, tak by 
obywatele mogli dojechać do par-
kingu, zostawić samochód, mo-
tocykl lub rower i przesiąść się do 
komunikacji publicznej. Na nie-
których z tych tras dojazdowych 
planujemy wprowadzić buspasy 
dla autobusów, by czas dojazdu 
komunikacją miejską był krótszy 
niż jazda własnym autem. Dodat-
kowo należy podnieść opłaty za 

parkowanie w Warszawie zależnie 
od strefy.

Tylko tak, wydawać by się mo-
gło, radykalne działania wpro-
wadzone jednocześnie mogą 
przynieść oczekiwany skutek, tj. 
odkorkowanie Warszawy, tras 
dojazdowych oraz zmniejszenie 
smogu.

Już dziś wiele osób przesiada się 
do komunikacji miejskiej, ale takich 
miejsc parkingowych jest wciąż za 
mało, nie wszystkie są dobrze roz-
lokowane, np. P&R przy metrze 
Wilanowska (w środku miasta), 
a na niektórych trasach dojazdo-
wych komunikacja miejska jeździ 
za rzadko i staje w korkach. Chodzi 
o to, by zmniejszyć ruch pojazdów 
osobowych w Warszawie i na tra-
sach dojazdowych do Warszawy. To 
odblokuje Warszawę i skróci czas 
dojazdu z okolicznych gmin. Rady-
kalnie zmniejszy się też ilość smogu.

Dziś po Warszawie jeździ co-
dziennie ok. 1 mln samochodów, 
w tym ok. 400 tys. przyjeżdża do 
Warszawy. Ograniczenie tego do-

jazdu o 20 % rozwiąże problem 
korków. Potrzeba więc ok. 200 tys. 
nowych miejsc parkingowych na 
trasach dojazdowych, szczególnie 
do Warszawy. Planowany koszt 
budowy ok. 1,2 -1,5 mld złotych 
(6-7,5 tys./mp). Do tego dochodzą 
koszty gruntu. Na taki projekt 
można by było pozyskać fundu-
sze z Unii Europejskiej. Jeśli taki 
projekt rozłożyć na większą ilość 
samorządów to nie będzie duże 
obciążenie. To jest rozwiązanie 
tańsze i rozsądniejsze niż budo-
wa (poszerzenie) nowych dróg do-
jazdowych i mostów przez Wisłę. 
Trzeba będzie też zapewnić dobry 
standard (częstotliwość) komuni-
kacji publicznej. 1 autobus zastę-
puje min. 40-50 samochodów.

1 autobus spala 20 razy mniej 
paliwa niż 45 samochodów, czyli 
emituje mniej spalin i hałasu.

Wokół parkingów będą mogły 
powstawać sklepy, punkty usługo-
we, szczególnie dotyczące obsługi 
samochodów. Zamiast stać w kor-
ku będzie można jadąc do pracy 

Odolany to jedna z najszybciej 
rozwijających się części lewo-
brzeżnej Warszawy. Z roku na 
rok, jak grzyby po deszczu, po-
wstają tu nowe osiedla. Coraz 
więcej jest mieszkańców, osób 
w ynajmujących loka le oraz 
przedsiębiorców. Tak prężnie 
funkcjonującej części Woli bra-
kuje jednego - szybkiego połą-
czenia komunikacyjnego z cen-
trum miasta. 

- Bardzo cieszymy się z poja-
wienia linii autobusowej 255 na 
ulicach Jana Kazimierza i Or-
dona. Ale to jest za mało, jak na 
tak dużą liczbę mieszkańców. 

Autobusy te kursują średnio co 
piętnaście minut i dojeżdżają 
tylko do ronda Daszyńskiego 
w kierunku centrum lub cmen-
tarza Wolskiego w przeciwnym 
kierunku. Oczywiście dalej moż-
na przesiąść się do metra, później 
z metra do kolejnego autobusu 
i tak kursować dwie godziny, 
aż się dojedzie do celu. Pomysł 
utworzenia przy ul. Ordona pe-
ronu, aby mogły tu zatrzymywać 
się pociągi, uważam za bardzo 
ciekawy - mówi Aneta Piotrow-
ska. - Wiem, że planowane jest 
połączenie tramwajowe Woli, 
Ochoty z Mokotowem i dalej Wi-

lanowem, ale zanim to nastąpi 
minie kilka lat. Tutaj potrzebny 
jest jedynie peron, na którym 
mogłyby zatrzymywać się pocią-
gi Szybkiej Kolei Miejskiej czy 
Kolei Mazowieckich. To byłoby 
dla nas najlepsze rozwiązanie. 
Z Dworca Zachodniego mamy 
autobusy już praktycznie w każde 
miejsce Warszawy - dodaje Iwona 
Mikulska. 

Pomysł ten popiera także rad-
na Joanna Tracz-Łaptaszyńska, 
która wskazuje na dobrą współ-
pracę miasta z PKP oraz otwarcie 
stacji Ursus-Niedźwiadek, jako 
najlepszy przykład na to, iż na 

poczytać gazetę.
Bezpartyjni będą rozważać 

utworzenie w przyszłości związku 
komunikacyjnego gmin Mazowsza 
(Metropolii Warszawskiej), a na 
dziś planują stworzenie komite-
tu koordynacyjnego transportu 
publicznego w metropolii war-
szawskiej.

Do realizacji zadania powinna 
się włączyć kolej oraz inne jedno-
stki państwa posiadające grunty 
nadające się pod parkingi tj. Lasy 
Państwowe, Ośrodki Wsparcia 
Rolnictwa, Agencja Mienia Woj-
skowego i Skarb Państwa repre-
zentowany przez starostów.  

Bezpartyjni rozważą też ogra-
niczenie wjazdu do Warszawy, 
szczególnie do centrum samo-
chodów o wysokiej emisji spalin, 
tj. z niską normą emisji Euro 0 
i Euro 1.

Zdajemy sobie sprawę, że 
sprawna realizacja programu 
będzie wymagała korekt części 
przepisów. 

Bezpartyjni Samorządowcy

obecnej trasie możliwe jest usy-
tuowanie peronów także w in-
nych miejscach, np. na wysokości 
ul. Ordona. „Wykorzystane zo-
stałoby istniejące połączenie linii 
kolejowej oraz rozkład pociągów. 
Konieczne byłoby wybudowanie 
peronu i dojścia do niego. Zasad-
ne byłby również uruchomienie 
krótkiej szybkiej linii autobu-
sowej dowożącej mieszkańców 
najdalszych bloków ulicy Sowiń-
skiego czy Jana Kazimierza do 
stacji Odolany” - pisze w inter-
pelacji radna. 

Czy mieszkańcy Woli zy-
skają nowe, szybkie połączenie 

kolejowe z centrum miasta? 
PKP otrzymało zapytania w tej 
sprawie, jednak nie potwierdza 
ewentualnej realizacji inwesty-

cji. Jeśli doszłaby ona do skutku 
z Odolan na Dworzec Zachodni 
mieszkańcy dojechaliby w dwie-
-trzy minuty. 

CHCEMY REALIZACJA TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO NA TERENIE DAWNEGO,  

NIEUŻYTKOWANEGO STADIONU GWARDII PRZY UL. RACŁAWICKIEJ

UMOŻLIWIMY ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ŁUKU SIEKIERKOWSKIEGO  

POPRZEZ BUDOWĘ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJI DROGOWEJ.
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Moje atuty
Mam 42 lata, ukończyłam War-
szawską Szkołę Biznesu przy 
Polskiej Akademii Nauk w War-
szawie na kierunku Marketing 
i Zarządzanie. Związana byłam 
przez wiele lat z hotelarstwem. 
Mieszkanie i praca na Mokotowie 
pozwalają mi mieć jasne spojrzenie 
na problemy tej dzielnicy. Chciała-
bym, aby każdy mieszkaniec czuł 
się tu bezpiecznie i chciał spędzać 
jak najwięcej czasu. Mokotów to 
moja ojczyzna. Dlatego chcę być 

Państwa reprezentantem w Radzie 
Dzielnicy Mokotów.

Nie boję się trudnych wyzwań, 
moje priorytety to: więcej miejsc 
w żłobkach i przedszkolach;  wy-
budowanie spacerniaków dla 
psów; stop zwężaniu ulic i zwięk-
szenie miejsc parkingowych; 
dbanie o godne życie starszych 
mieszkańców.

Moje atuty to: kompetencja, 
skuteczność, niezawodność

Joanna Klimpel

Można lepiej i taniej, 
bo mądrze! 
Bezpartyjni informują ile nas kosztują parkingi miejskie

Pan Jaki chce wybudować 
w centrum Warszawy kilka par-
kingów podziemnych dla ok. 2-3 
tys. samochodów.

Pisaliśmy już, że to nie ma sen-
su, bo zamiast zmniejszyć korki 
dodatkowe miejsca parkingo-
we spowodują wzrost ruchu aut 
w centrum.

Pisaliśmy też, że to byłyby 
ogromne koszty średnio ok. 50-60 
tys. zł na miejsce parkingowe, czyli 

ok. 165 mln zł. Za tę kwotę moż-
na wybudować ok. 30 tys. parkin-
gów nadziemnych podmiejskich 
obsługiwanych dobrą komunika-
cją autobusową i kolejową celem 
ograniczenia w ten sposób wjazdu 
samochodów do Warszawy.

A wjeżdża ich do miasta ok. 400 
tys. dziennie. To one robią korki. 

Warto tez przyjrzeć się kosztom 
utrzymania parkingów niestrzeżo-
nych P&R, które dotychczas budo-

wano w mieście. Jest w nich 3 tys. 
miejsc parkingowych.

Z budżetu m. st. Warszawy na 
2018 r. str. 511 wynika, że koszt ut-
rzymania jednego miejsca wynosi 
ok. 7000 zł rocznie, czyli ok. 600 
zł/mc/mp.

Łączny koszt tego absurdu to 
21,2 mln złotych rocznie + koszty 
amortyzacji i oprocentowania in-
westycji ok. 8 mln rocznie. Miasto 
w budżecie na 2018 r. planuje ko-
lejnych 260 miejsc postojowych za 
ok. 11,15 mln zł, a realnie będzie to 
15,5 mln zł, bo jedno miejsce po-
stojowe w takim parkingu kosztuje 
ok. 500 tys. zł. 

Parkingi proponowane przez 
pana Jakiego zwiększą skalę bez-
sensownie wydawanych pienię-
dzy na miejsca parkingowe, które 
w żadne sposób nie zmniejszają 
ruchu w Warszawie. 

Bezpartyjni uważają, że War-
szawiaków na takie fajerwerki nie 
stać. Może kiedyś. Ale nie teraz. 
I tylko w miejscach szczególnej po-
trzeby np. przy Teatrze Wielkim. 

Paradoksem jest, że miasto też 
zakłada w budżecie budowę par-
kingów wielo poziomowych na 
Młocinach na 260 miejsc parkin-
gowych za fikcyjną cenę podaną 
w budżecie 4 mln zł, czyli 15 tys. 
za 1 miejsce, choć wiadomo, że bę-
dzie kosztować min 3 razy drożej. 
Możemy się o to założyć.

Planuje też zwykłe parkingi 
w centrum na 26 mp za 340 tysięcy 
złotych, czyli 13 tys. zł za 1 miejsce 
parkingowe, co jest 2 razy za drogo. 

Więcej o naszych pomysłach na 
naszej stronie www.bezpartyjni-
warszawiacy.pl 

oraz na www.bezpartyjni.org 
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Manipulują nie tylko hejterzy

dokończenie ze strony 1
a powoływanie się na rzekome 

gwarancje rządowe finansowania 
obietnic nie jest kłamstwem. Za-
dziwiła argumentacja sądu, bo jest 
dowodem zepsucia moralnego.

Ciekaw jestem, co na to powie-
dzą Polacy, jak z budżetu państwa 
zniknie ok. 50 mld zł na obiecanki 
Patryka Jakiego - gdyby wygrał. 
Przecież komuś trzeba będzie 
zabrać.  Na co zabraknie? Na 
ochronę zdrowia, wojsko, edu-
kację, emerytury itp. itd. 50 mld 
zł to ok. 15 % rocznego budżetu 
państwa, to 3- krotny roczny bu-
dżet Warszawy. 

To co mnie przeraziło to ko-
mentarz po rozprawie dziennika-
rzy, że trzeba kłamać i obiecywać 
ile się da, żeby wygrać. Usłyszałem 
też na odchodne, że jestem ideali-
stą, bo nie kłamię i nie obiecuję, 
więc przegram. No cóż, taki zo-
stanę, niezależnie od wyroków 
sądowych. 

PS
Wydatki budżetu miasta na 

rok 2018 wynoszą ok. 17,5 mld 
zł, a dochody ok. 15,5 mld zł, 
czyli deficyt 2 mld zł. Zadłużenie 
miasta na koniec roku wyniesie 5 
mld zł, a prognozowane zadłuże-
nie miasta w najbliższych kilku 

Proces o zasady
BOGDAN ŻMIJEWSKI

latach z uwagi na już podjęte zo-
bowiązania inwestycyjne dojdzie 
do 7-8 mld zł przy maksymalnym 
możliwym zadłużeniu 9 mld zł 
(60 % budżetu). Zatem brak real-
ności wykonania 2 linii metra, 3 
mostów, parkingów i 50 żłobków 
i przedszkoli itd. itp. za ok. 50 mld 
zł. Prezydent Hanna Gronkiewicz–
Waltz planowała co roku inwesty-
cje za 3 mld zł, a wykonywała za 
2 mld zł. Według Patryka Jakiego 
te pieniądze są schowane, a więc 
z nich wybuduje metro. To bzdura. 
Gość zakłada, że warszawski lud 
jest głupi i każdy kit kupi. 

B. Ż.

Nie jest łatwo informować miesz-
kańców o tym, że się kandyduje na 
radnego dzielnicy/miasta w wybo-
rach samorządowych, bo: trzeba 
mieć „grubą skórę” i odporność na 
hejt (nie krytykę a właśnie HEJT); 
Wielu mieszkańców z sąsiedztw, 
„aktywistów”  internetowych, 
tylko po to aby zaistnieć w In-
ternecie, zdobyć trochę „lajków” 
próbuje sylwetkę kandydata oczer-
nić, zniechęcić do niego innych, 
zohydzić (często w niewybrednych 
słowach); Najczęściej dotyka to  
kandydatów, którzy są niezwią-
zani z „wiodącymi partiami” , 
bo chyba utrwalone jest z okresu 
minionego, że niedobrze jest na-
razić się „władzy”, a niezależni są 
raczej niepokorni ... więc lepiej im 
„dowalić”.  

Wydaje się, że jeszcze musi 
dużo czasu upłynąć, zanim ro-
dacy pojmą, że poprawę ich życia 
zagwarantują sąsiedzi z „małych 
ojczyzn”, a nie żołnierze partyjni 
maszerujący zgodnie z rozkazami 
ze „sztabów”, zarządów, politbiur, 
przekazywanych przez kolejne 
szczeble partyjnych biurokratów. 
Jako samorządowiec z osiedla 
Muranów od ponad 7 lat walczą-
cy o moje otoczenie, w momencie, 
gdy zdecydowałem się kandydo-
wać do rady gminy (Warszawy) 
spotkałem się z taką ilością bez-
podstawnego, bezprzedmioto-
wego, bezinteresownego hejtu, 
z jakim dotąd nie miałem do 
czynienia. Dochodzę do przeko-
nania, że w naszym „piekiełku” 
nie potrzeba diabłów... sami nie 
pozwolimy, aby aktywiści lokalni 
bez nominacji partyjnych mogli 

tworzyć samorząd lokalny, dziel-
nicowy czy miejski.

Opinie wielu internetowych 
hejterów (często z sąsiedztwa) 
o bezpartyjnych kandydatach za-
rzucają im, że: Bo nie ta liga; Nic 
nie zrobili; Kolejni „skaczący na 
kasę”: Kieruje nimi arogancja; … 
i to te najłagodniejsze. I nic dla 
tych „aktywistów” internetowych 
nie znaczy, że to sąsiedzi, ludzie 
z ulicy obok, osiedla i chcą, żeby 
nam wszystkim żyło się łatwiej. 
A im więcej kandydat zrobił dla 
swoich bliższych i dalszych sąsia-
dów, tym jest bardziej atakowany. 
Trochę inaczej jest w rozmowach 
bezpośrednich z mieszkańcami. 
Tu krytyki mniej, ale niewiedza 
przeraża. Parę przykładów z jednej 
godziny w Śródmieściu:

- Dzień dobry, kandyduję jako 
bezpartyjny do samorządu.

Mieszkaniec : Ja już wiem na 
kogo będę głosować.

A do rady miasta, dzielnicy?
Mieszkaniec: To jeszcze do rady 

mamy kogoś wybierać? A co wy 
tam w radzie robicie?

Po wyjaśnieniach, czym jest 
rada gminy/dzielnicy Miesz-
kaniec.: no to ja na was może 
zagłosuję - dajcie ulotki. Inny 
mieszkaniec A gdzie są list kan-
dydatów wszystkich komitetów do 
Rady Warszawy czy Rady Dziel-
nicy? Odpowiadamy, że jeszcze 
nie wywieszone. Mieszkaniec: 
W poprzednich wyborach o były 
wywieszone razem z obwiesz-
czeniami... to dlaczego teraz nie? 
Odpowiadamy, że to kompetencja 
Komisji Wyborczej. Mieszkaniec: 
A zmienicie to? No to dajcie ulot-

ki, może na was zagłosuję... Inna 
rozmowa.

- Kandydujemy do Rady War-
szawy jako bezpartyjni.

Mieszkaniec: To nie są wybory 
na prezydenta? W telewizji prze-
cież pokazywali tych 14 czy 16 ale 
to nie wy… to ja nie wiem.

No to może proszę wziąć ulotki, 
to się pan/pani dowie

Mieszkaniec: No to dajcie te 
ulotki, poczytam przy obiedzie. 
Kto mi odpowie: Dlaczego miejska 
i dzielnicowe komisje NIE PUBLI-
KUJĄ list do rad miasta i dzielnic? 
Dlaczego te wybory traktowane są 
jako swoisty ranking kandydatów 
na prezydenta, a o rzeczywistych 
gospodarzach czyli radnych nikt 
nie wspomina? Czy to kolejny spo-
sób na ogłupianie mieszkańców 
i wmawianie im rządów jednooso-
bowych w samorządzie?

Media tzw. mainstreamu trak-
tują wybory samorządowe niemal 
jak konkurs na Miss (Mistera) Sa-
morządu, w którym występują kan-
dydaci/kandydatki na prezyden-
ta...  O tym, że wybieramy przede 
wszystkim radnych do samorządu 
ani słowa. A tzw. debata prezyden-
cka promowała błazeństwa niektó-
rych kandydatów. Jedyne meryto-
ryczne wypowiedzi (tak na prawdę 
tylko dwóch kandydatów) zginęły 
w populistycznym bełkocie. I ten 
show kandydata „rezygnującego” 
z barw partyjnych. To wprowadza-
nie w błąd. To zapowiedź upartyj-
nienia samorządu.

Ryszard Krzysztofowicz
bezpartyjny kandydat  

do Rady Warszawy  
z Okręgu Ochota Śródmieście 

LISTA NR

1



POŁUDNIE - Głos warszawiaków 11

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

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 Mężczyznę chętnie rencistę lub 
emeryta na 1/2 etatu.

l Poszukuję opiekunki do 
dziecka tel 509 053 042

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 Elektroawarie 507 153 734

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

l Elektryk kuchnie 507 153 734

l Malowanie 698 431 913

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

l Mycie autobusów, różne godzi-
ny, grafik, umowa zlecenie.  
Tel. 727 003 831

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 800-1200 
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

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

POŁUDNIE na Facebook 
http://www.facebook.com/

Poludnie.Gazeta

POŁUDNIE na 
Instagram www.instagram.com/poludnienews/
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członek Komi-
sji ds. nadawa-
nia uprawnień 
w zarządzaniu 
nieruchomoś-
ciami, specja-
lista w zakresie 
procesu przy-
gotowania inwestycji, dyrektor 
biura projektów, które zaprojek-
towało ok 300 tys. m2 pow. użyt-
kowych oraz obiekty infrastruktu-
ry, ekspert w zakresie planowania 
przestrzennego.

Autor programu Bezpartyjnych 
Samorządowców dla Warszawy 
i Mazowsza, publicysta Południa.
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Głos warszawiaków

Obiecuje 3 linię 

metra, kładki przez 

Wisłę ...

Obiecuję 4 i 5 

linię m
etra,  

3 m
osty ...

RYS. KONRAD MICHAŁOWSKI

Wypowiedź Sławomira Antonika kandydata na prezydenta 
Warszawy z ramienia KWW Bezpartyjni Samorządowcy

Kim i jacy jesteśmy w Warszawie
•	 Jesteśmy Bezpartyjni. Dla nas ważni są mieszkańcy, a nie partia.
•	 Jesteśmy stąd z Warszawy i znamy miasto.
•	 Nie musimy jeździć na wyścigi po wszystkich dzielnicach by poznać problemy Warszawiaków. Jesteśmy 

tu codziennie. Od lat spotykamy się z naszymi mieszkańcami.
•	 Mamy wieloletnie doświadczenie samorządowe, poczynając od rad osiedli, a kończąc na burmistrzach 

dzielnic. Wśród nas jest znakomita większość dotychczasowych radnych Bezpartyjnych. Nie ciągną 
się za nami żadne afery. Skupiamy środowisko 26 stowarzyszeń lokalnych, które zjednoczyły się po 
to, by przeciwstawiać się partyjniactwu.  

•	 Nie uczestniczymy w wojnie polsko – polskiej.
•	 Zajmujemy się pracą i tworzeniem lepszego tu i teraz.
•	 Nie obiecujemy gruszek na wierzbie - 10-tej linii metra, kilku mostów, kładek, 50 przedszkoli, czy 100 

tys. mieszkań za darmo itp. 
•	 Jesteśmy odpowiedzialni, doświadczeni dotychczasową pracą w samorządzie. 
•	 Znamy problemy Warszawy i wiemy jak je rozwiązywać. Wielu z nas ma wykształcenie w tej dziedzi-

nie, a szczególnie prawnicze, dotyczące zarządzania, ekonomii, finansów, przygotowania inwestycji. 
•	 Nie będziemy się zajmować politologią, polityką zagraniczną, czy socjologią, tylko dbać o rozwój 

Warszawy i pomyślność Warszawiaków. 
•	 Wiemy jak rozwiązywać problem korków, smogu, braku mieszkań, przedszkoli, żłobków, opieki 

senioralnej, lecz nie od jutra i nie za kilkanaście lat, ale etapami w ciągu 3-4 lat, a czasem szybciej. 
•	 Mamy innowacyjne, ale realne pomysły od strony organizacyjnej, prawnej i finansowej.
•	 Znamy realia budżetu Warszawy. 
•	 Wiemy jak zaoszczędzić i gdzie zwiększyć dochody by móc zrealizować potrzeby Warszawiaków. 
•	 Będziemy wspierać działalność gospodarczą mieszkańców Warszawy, a szczególnie innowacyjną 

i potrzebujących pokrzywdzonych przez los. 
•	 Chcemy Warszawy bogatej pomyślnością mieszkańców i o nią będziemy dbać, a szczególnie o rozwój 

dzieci. Dzieci są naszą przyszłością. 
•	 Naszym panem jest podatnik, a nie interes partii
•	 Będziemy łączyć, a nie dzielić.
•	 Jesteśmy otwarci na merytoryczną debatę z naszymi konkurentami i nie będziemy odrzucać ich po-

mysłów z założenia i bez dyskusji.
•	 Naszą dewizą jest - Jedni nie mogą żyć kosztem drugich.
•	 Rozwiążemy problemy – lepiej i taniej, bo mądrze!
•	 Reprezentujemy ogólno polski ruch społeczny.
•	 Wystawiamy kandydatów na wszystkie szczeble i funkcje samorządu terytorialnego. 

Najważniejsze rzeczy, które 
chcę zrobić po zwycięstwie na 
urząd Prezydenta Warszawy:

1. Ureg u lowa ć spr aw y 
prawne nieruchomości 
(komunalizacja, dekrety 
i roszczenia).

2. Z l i k w i d ow a ć  k or k i 
i smog.

3. Zmienić sposób zarzą-
dzania miastem z myślą 
o obywatelu.

- Ureguluję stany własności 
gruntów miejskich, w tym 
dekretowych, a szczególnie 
spółdzielczych by zlikwi-
dować ograniczenia w rozwoju 
Warszawy i zwiększyć dochody. 
Bez większych dochodów nie 
ma co marzyć o dużych wydat-
kach, gdyż byłyby to gruszki na 
wierzbie.

Obywateli nie będę mamił 
fa łszy w ymi obietnicami. Ja 

Warszawiaków szanuję i będę 
mówił prawdę, nawet niepopu-
larną. Wierzę, że warszawski lud 
nie jest głupi i partyjnego kitu 
nie kupi. 

- Wdrożę system parkingów 
metropolitalnych i komunika-
cji podmiejskiej by zlikwido-
wać w Warszawie korki i smog, 
zmniejszając tym sposobem 
ruch.

- Wdrożę innowacyjny system 
pomocy rodzinie: mini żłobki 

i przedszkola w prywatnych 
mieszkaniach na nowych 

osiedlach od już, stypen-
dia uczniowskie, promowanie 
rodzin zastępczych zamiast 
domów dziecka, szerszą opiekę 
senioralną. 

Musimy pomóc młodym lu-
dziom w zorganizowaniu opieki 
dla dzieci i rodziców by mogli 
spełniać się zawodowo. 

Należy promować najzdolniej-
szych i pomóc osobom zagrożo-
nym wykluczeniem społecznym, 
niepełnosprawnym i seniorom. 

- Zmienię statut miasta st. 
Warszawy i inne uchwały by 
przekazać więcej kompetencji 
dzielnicom, a szczególnie radom 
osiedli by je upodmiotowić oraz 
wprowadzę system konsultacji 
społecznych spraw ważnych 
dla miasta. Moją wiarygodność 
potwierdzi transparentność 
w działaniu i pytanie obywateli 
o zdanie, bo będę traktował ich 
po partnersku, czego nauczyło 
mnie moje 12 letnie doświadcze-
nie pracy w zarządzie dzielnicy 
Targówek.

Uporządkowanie stanów 
prawnych gruntów w Warszawie 
i parkingi metropolitalne staną 
się moją wizytówką.
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mgr inż. Bogdan Żmijewski – 
znawca samorządu terytorialnego, 
Radny 3 kadencji m. st. Warszawy, 
były członek Społecznej Rady ds. 
Rozwoju Gospodarki Niskoemi-
syjnej przy Ministrze Gospodarki, 
były doradca Ministra Rolnictwa 
w zakresie gospodarowania nie-
ruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa i przygotowania pro-
jektów rozporządzeń do ustawy 
i jej nowelizacji. Współzałożyciel 
NSZZRI Solidarność Rolników In-
dywidualnych w 1981 r. Aktywny 
działacz do dziś.

Były redaktor naczelny gazety 
Wilanowska Wspólnota, gazety 

Nowa Metropolia w latach 1994-
1995 oraz do dziś publicysta 
w gazecie Południe (autor kilku-
set artykułów z dziedziny samo-
rządu terytorialnego, planowania 
przestrzennego, gospodarki nie-
ruchomościami, ochrony środo-
wiska, gospodarki komunalnej, 
reprywatyzacji, które mają na celu 
edukację społeczeństwa).

Współautor książki „Przetar-
gi na nieruchomości stanowiące 
własność Gminy” wydaną i wie-
lokrotnie wznawianą przez Za-
chodnie Centrum Organizacji, 
licencjonowany zarządca nieru-
chomości (licencja nr 98), były 
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