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44. kwesta na Powązkach
MARCIN KALICKI

Już po raz czterdziesty czwarty 
odbyła się kwesta na Cmentarzu 
Powązkowskim. Zebrane środki 
przeznaczone zostaną na reno-
wację zabytkowych nagrobków 
i kaplic w al. Katakumbowej. 

W tym roku w zbiórce wzięło 
udział niemal dwieście pięćdzie-
siąt osób, wśród których byli pisa-
rze, dziennikarze, artyści, politycy, 
harcerze. Na Starych Powązkach 
kwestowali m.in.: Maja Komorow-
ska, Jerzy Iwaszkiewicz, Hanna 
Bakuła, Jerzy Kisielewski, Artur 
Barciś, Jacek Kawalec, Alicja Ma-
jewska, Katarzyna Dowbor, Ewa 
Kasprzyk, Krzysztof Dauksze-
wicz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
Włodzimierz Press, Beata Tadla, 
Odeta Moro, Krzysztof Ziemiec, 
Stan Borys, Krzysztof Ibisz i wielu, 
wielu innych znanych przedstawi-
cieli szeroko rozumianego świata 
kultury. 

Wszyscy kwestujący zwracali 
uwagę na pozytywną atmosferę 
podczas zbiórki, a także otwar-
tość mieszkańców. - Większość 
ludzi reaguje bardzo pozytywnie. 
Łapią się za kieszenie i portfe-
le, jeśli tylko akurat mają wolne 
ręce. Choć zdarzają się dziwacy, co 
mylą kwestę z wyborami i pytają 
mnie na przykład: „A pan, z PO, 
czy z PiS?” - mówi Jacek Kawalec. 
- Co roku jestem coraz bardziej za-
skoczony hojnością ludzi. Kiedyś 
po dwóch godzinach kwesty było 

ciężko od monet. Teraz coraz trud-
niej upchnąć do puszki banknoty 
- dodaje aktor. 

I faktycznie widać, że odwie-
dzający stołeczną nekropolię 
chętnie wspomagali zbierających 
wrzucając pieniądze do puszek. 
- Zawsze warto pomagać, a już 
w szczególności w tak szczytnym 
celu - podkreśla Stanisław Grądel. 
- Co roku przychodzę tutaj z dzieć-
mi, po pierwsze, aby wspomóc fi-
nansowo kwestujących, a po dru-
gie, aby pokazać groby znanych 

Polaków. Dzieci są coraz starsze 
i mają coraz więcej pytań. To dla 
nich doskonała lekcja historii - 
powiedział Mariusz Malinowski.    

Kwota zebrana w tym roku jest 
najwyższą od kilku lat. - W czasie 
trzydniowej kwesty na ratowanie 
zabytków Starych Powązek zebrali-
śmy 235 tys. zł - poinformował PAP 
Marcin Święcicki, przewodniczący 
Społecznego Komitetu Opieki nad 
Starymi Powązkami im. Jerzego 
Waldorffa. Najwięcej, blisko 200 
tys. zł, kwestujący zgromadzili 

w puszkach w Dzień Wszystkich 
Świętych. Dzięki zebranej kwocie 
odrestaurowane będą 33 zabytkowe 
kaplice i nagrobki.

Po raz pierwszy zbiórka zor-
ganizowana była 1 listopada 
1975 roku. Jej inicjatorem był 
powołany do życia rok wcześniej 
Społeczny Komitet Opieki nad 
Starymi Powązkami, na którego 
czele stał pisarz, publicysta i kry-
tyk muzyczny - Jerzy Waldorff. 
Pomimo iż już od dziewiętnastu 
lat założyciela Komitetu nie ma 

z nami, to jego idea przetrwała. 
Szczególnie mocno wspominani 
w ostatnich dniach poza samym 
Jerzym Waldorffem byli również 
inni dotychczas kwestujący, którzy 
odeszli w ostatnich latach: Danuta 
Szaflarska, Grzegorz Miecugow, 
Krystyna Sienkiewicz, Wojciech 
Młynarski czy Wojciech Pokora.   

Na Starych Powązkach zbiera-
no także fundusze na renowację 
pomników i zabytków na cmenta-
rzach lwowskich oraz wileńskiego 
cmentarza na Rossie.  

Zasady  
reklamowania 
do poprawki
BOGDAN ŻMIJEWSKI

Miasto przygotowuje uchwałę 
w sprawie warunków i zasad sy-
tuowania reklam, obiektów małej 
architektury, ogrodzeń, czyli tzw. 
uchwałę krajobrazową już ponad 
3 lata. Pracuje nad nią około dzie-
sięciu osób. Koszty poniesione do 
dziś to ok. 1 mln złotych.

Dokument jest niezwykle ob-
szerny, tj. całe 21 stron A4 plus 
mapka. Jakieś 1,5 roku temu był 
już prezentowany na posiedzeniu 
Komisji Ładu Przestrzennego. Błę-
dów było w nim co niemiara. Taka 
nowomowa bez logiki.

Teraz kolejny projekt jest wyło-
żony do publicznych konsultacji. 
Nadal błędów (nielogiczności) 
i braków jest bez liku. Należy za-
łożyć kolejne pół roku lub rok pra-
cy nad poprawkami, które można 
zrobić w dwa wieczory. I będzie to 
kosztowało przypuszczalnie kolej-
nych 200-300 tys. zł. Szkoda, że 
piszący uwagi do uchwały ich nie 
dostaną. Jeśli nie zostanie popra-
wiona, to Wojewoda ją częścio-
wo uchyli, bo częściowo jest bez-
prawna. Na koniec budżet miasta 
zapłaci ogromne odszkodowania 
z tytułu likwidacji reklam nie-
zgodnych z tą uchwałą, a które 
zostały wybudowane zgodnie 
z prawem. Ustawa bowiem nie 
zwolniła gminy z odpowiedzial-
ności cywilnej w tym zakresie tj. 
nie uchyliła kodeksu cywilnego 
i prawa do roszczeń finansowych 
z tytułu odebrania praw nabytych 
do reklam postawionych zgodnie 
z prawem.

To nie były głosy stracone
ANDRZEJ ROGIŃSKI

Nienależący do partii, ale za to 
ze znajomością spraw samorzą-
dowych, dotychczas nie byli za-
uważani przez media, a liderzy 
partyjni ich lekceważyli. Raptem 
okazało się, że wykluczanie 99 
% mieszkańców Warszawy przez 
aparat partyjny jest błędem. 
Z oczekiwaniami mieszkańców 
trzeba się liczyć nie tylko przy 
urnie wyborczej, ale na co dzień. 

Jeszcze dwa miesiące przed 
wyborami Bezpartyjni Samo-
rządowcy formalnie nie istnieli 
w Warszawie, a pomimo to osiąg-
nęli świetny wynik. W Polsce  

zarejestrowali listy do sejmików 
we wszystkich województwach, 
zyskując poparcie przekraczające 
próg wyborczy do Sejmu, zdoby-
wając 15 mandatów. Uzyskane 5,3 
% poparcia w całym kraju spowo-
dowało, że Bezpartyjni Samorzą-
dowcy zaistnieli jako marka kra-
jowa. Pojawiła się formacja środka 
sceny politycznej, posiadająca przy 
tym pełną zdolność koalicyjną. 
Nie można lekceważyć ok. 900 
tys. Polaków, którzy zawierzyli BS. 
Zdaniem Piotra Trudnowskiego 
i Rafała Gawlikowskiego z Klubu 
Jagiellońskiego może to pozwolić 

Bezpartyjnym Samorządowcom 
wybić się na trzecia siłę w polskiej 
polityce. A zdaniem publicysty sa-
morządowego, Jerzego Karwelisa, 
pojawiła się szansa na zakończenie 
wojny polsko-polskiej.

Co 16-ty mieszkaniec War-
szawy głosował na kandydata 
z listy Komitetu Wyborczego 
Wyborców Bezpartyjni Samo-
rządowcy. W okręgu wyborczym 
nr. 1, obejmującym dzielnice 
Mokotów, Ochotę, Śródmieście, 
Ursynów i Wilanów na BS przy-
padło ok. 15,5 tys. głosów. We 

wszystkich okręgach BS uzyska-
li 6,24 % głosów, co sytuuje ich 
na czwartym miejscu w woje-
wództwie. Mandat radnego do 
Sejmiku uzyskał Konrad Rytel. 
Bezpartyjne komitety występu-
jące pod rozmaitymi nazwami 
zdobyły 104 mandaty  w dziel-
nicach Warszawy. Część z nich 
należy do ruchu Bezpartyjnych 
Samorządowców. Gdyby nie po-
wszechna mobilizacja wyborców 
w obronie Warszawy przed PiS to 
BS mieliby w Radzie Warszawy 6 
radnych a w 5-6 dzielnicach dys-
ponowaliby wystarczającą liczbą 

radnych do sformowania zarządu 
dzielnicy. Platforma Obywatel-
ska zdobyła dwukrotnie więcej 
mandatów w Radzie Warszawy od 
Prawa i Sprawiedliwości, a Rafał 
Trzaskowski dwukrotnie więcej 
głosów od Patryka Jakiego. Ten 
wynik nie oddaje rzeczywiste-
go poparcia dla PO, albowiem 
znaczna część wyborców wybrała 
„mniejsze zło”, aby nie dopuścić 
do władzy w Warszawie partii 
rządzącej Polską. „Przepraszam, 
że nie będę na was głosował, ale 
poprę PO bo nie chcę PiS”. 

dokończenie na stronie 6



www.poludnie.com.plPOŁUDNIE - Głos warszawiaków2

Filmowanie ślubne
Fotografia ślubna
Akcesoria ślubne

Zespo³y muzyczne

www.gm-studio.pl

22 215 38 28,  504 686 925
biuro@gm-studio.pl

ul. D³uga 44/50 lok.13
Warszawa

Sadyba Edwarda Dwurnika
PRZEMYSŁAW MILLER 

28 października br. zmarł wybitny 
artysta malarz Edward Dwurnik. 
Przez długie lata związany był z Sa-
dybą, którą malował i uwieczniał 
dla potomnych w niezapomnia-
nych, jedynych w swoim rodzaju 
dziełach. Pokazywał ją nam swoimi 
oczami, wedle nietuzinkowej ar-
tystycznej wizji, która wyróżniała 
go na tle innych artystów. Jego do-
robek obejmuje ponad 3,5 tysiąca 
obrazów i 10 tysięcy rysunków.

Był artystą, który umiał i chciał 
się dzielić swoją wielką twórczoś-
cią z innymi, czego doskonałym 
przykładem są znajdujące się od 
2013 r. w przestrzeni urokliwej Sa-
dyby reprodukcje jego dzieł, będą-
ce niekwestionowaną ozdobą ulicy 
Okrężnej i Morszyńskiej. 

Edward Dwurnik mieszkał na 
Sadybie w domu po nieistnieją-

cym zakładzie galwanizacyjnym 
i tam urządził nie tylko miesz-
kanie, ale również pracownię, 
w której tworzył. O swojej pracy 
w jednym z udzielonych wywia-
dów powiedział tak: - „To prob-
lem ilości, który wymaga profe-
sjonalności w pracy. Codziennej 

harówki doprowadzającej do 
wyczerpania”. 

Podpis: Na ogrodzeniach pię-
ciu posesji Miasta Ogrodu Sady-
ba znajdowały się prace Edwarda 
Dwurnika. Jedna z nich znikła. 

FOT. PRZEMYSŁAW MILLER

Organizatorzy konkursu na modernizację Skry za nic mają prawo
BOGDAN ŻMIJEWSKI

Urząd miasta ogłosił wyniki kon-
kursu architektoniczno-urbani-
stycznego na koncepcję moderni-
zacji kompleksu sportowego Skra 
przy ul. Wawelskiej.

tam, gdzie tego w planie robić nie 
wolno. Nie spełnili bilansów PBC.

Niektórzy założyli budowę 
budynków tam, gdzie plan jej 
zakazuje albo przenieśli funkcje 
trenowania sportu na teren zieleni 
parkowej, bo im miejsca na sporty 
na pozostałym terenie zbrakło - 
choć plan tego zakazuje.

Mieli zaprojektować płytę sta-
dionu lekkoatletycznego w taki 
sposób, by można było realizo-
wać zawody międzynarodowe 
w kategorii II IAAF spełniające 
parametry 1 klasy, a wyszła im 
okręgówka.

U kilku projektantów zamiast 
9 torów na bieżni prostej jest 8, 
a w istocie powinno być 9-10 to-
rów (jeden rozgrzewkowy). Za-
miast skoczni w dal i o tyczce przy 
trybunach są w półokręgach albo 
przy płycie boiska. Rów z wodą 
zamiast na zewnątrz torów jest 
wewnątrz itp. itd. 

Płyta stadionu według warun-
ków konkursu miała umożliwiać 
mecze piłki nożnej III ligi, ale 
większość nie pofatygowała się 
poznać przepisy dotyczące wy-
miarów takiego boiska 100 x 64m 
+ strefa bezpieczeństwa 2,5m, 

więc w strefie bezpieczeństwa są 
przeszkody.

Konkurs wymagał, by przewi-
dzieć lekkoatletyczną salę trenin-
gową 150 x 25 m, ale niektórzy 
uczestnicy pominęli ten wymóg 
w koncepcji, jak i wiele innych 
wymogów. Jeden z architektów 
założył w koncepcji tymczasową 
treningową halę lekkoatletyczną 
typu namiot, chociaż plan zakazu-
je obiektów tymczasowych.

Miały być parkingi podziem-
ne pod stadionem na 120 miejsc 
parkingowych, ale nie wszyscy je 
wykazali. Niektórzy zapomnieli 
o niezbędnych parkingach dla au-
tobusów (8 mp) i wozów transmi-
syjnych. Na parkingach na terenie 
wg warunków konkursu powinno 
być ok. 300 miejsc postojowych. 
Tylko jedna praca spełniła ten 
wymóg. Były też inne szczegółowe 
warunki. Żadna praca konkurso-
wa ich nie spełniła.

Ale przyznano nagrody wszyst-
kim, tj. za pierwsze miejsce 70 tys. 
zł, za drugie  50 tys. zł, za trzecie 
40 tys. zł i trzy wyróżnienia, czyli 
razem 6 prac. Na konkurs wpły-
nęło też 6.

dokończenie na stronie 8

Dwurnika wspomina Maśluszczak 

Do konkursu zgłosiły się 92 
pracownie, ale prace konkursowe 
złożyło tylko 6. Nie należy się temu 
dziwić. Warunkiem konkursu była 
bowiem zgodność koncepcji z pra-

wem, w tym z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzenne-
go, a ten jest niepragmatyczny 
i sam w sobie bezprawny, o czym 
wielokrotnie pisałem. Jednym 

z przejawów absurdu tego planu 
jest wymóg 90-95 % powierzch-
ni biologicznie czynnej (trawy) 
w drogach, co uniemożliwia real-
ną obsługę komunikacyjną samo-
chodom i pieszym, a szczególnie 
niepełnosprawnym oraz służbom 
ratunkowym. Poinformowa-
łem o tym wszystkie pracownie. 
Przypomnę, że większość (86) się 
wycofała.

Ci, którzy złożyli koncepcje 
w konkursie i wygrali mają teraz 
problem, bo są zobowiązani pod-
pisać umowę na projekt architek-
toniczno–budowlany i uzyskać 
pozwolenie na budowę, co jest 
niemożliwe z założenia. Architekci 
zadziwili mnie swoją nieodpowie-
dzialnością. Wszyscy zignorowali 
wiele ustaleń tego planu oraz wa-
runki konkursu. Jedni bardziej, 
drudzy mniej. A komisja konkur-
sowa przyjmowała wszystko, jak 
indyk kluski. 

Drogi utwardzili, choć miały 
być trawiaste. Wymaganych pla-
nem i konkursem parkingów nie 
zaprojektowali. Niektóre drogi 
przewidziane w planie polikwi-
dowali i je zabudowali. Zlikwido-
wali lub zmniejszyli ilość zieleni 

Franciszek Maśluszczak bywał 
u Edwarda Dwurnika, spotykali 
się też na plenerach malarskich. 
Obu  ich cechowała, jakże cha-
rakterystyczna dla wybitnych 
twórców, nieustająca aktywność. 
Ich mieszkania, będące przedłuże-
niem pracowni, zawalone są praca-
mi zeskładowanymi na sztorc, ale 
i pokrywającymi ściany. 

Franciszek Maśluszczak:
Edward Dwurnik kupił zakład 

rzemieślniczy i przekształcił go 
na pracownię i mieszkanie. Naj-
pierw trzeba było przejść przez 
sień, w której stał samochód. 
Był dumny ze swoich samocho-
dów. Zawsze miał nowe, a przede 
wszystkim - imponujące. Bywałem 
z zainteresowanymi jego twórczoś-
cią w domu przy ul. Podgórskiej. 
Poznałem go na ASP, na wydziale 

malarstwa. Z tym, że dyplom ro-
biłem dwa-trzy lata po nim. 

Na tyłach Teatru Wielkiego, 
przy ówczesnym placu Zwycię-
stwa, był EMPiK. Wystawiano tam 
obrazy Dwurnika. Przy ul. Trau-
gutta, w pobliżu ASP, na ścianie 
budynku była jego praca, której 
teraz nie ma. Za czasów dyrekto-
rowania Adama Hanuszkiewicza 
w Teatrze Nowym przy ul. Pu-
ławskiej wykonał rodzaj grafitti 
na obskurnym tynku z liszajami 
w przejściu na podwórko, gdzie 
można było dojść do sceny kame-
ralnej. Kilkakrotnie byłem z nim 
na plenerze twórców. Był wesoł-
kiem i bawił swym szyderstwem, 
ale nie żeby komuś zaszkodzić.

Oglądałem ten jego świat, róż-
norodny, te jego domy. Mówił 
o sobie, że jest robotnikiem sztuki. 

Pracowity od rana do nocy. Bar-
dzo dużo malował. Powstawały 
obrazy, rysunki, portrety. Pisał na 
obrazach dane życiorysowe osób 
mieszkających w tych domach. 
Malował życie: chłopa, który bije 
babę pod płotem; psa ciągnącego 
kogoś za portki; na placu Zamko-
wym pływały łabędzie, psy paliły 
fajki… Jego obrazy były z pomy-
słem, malowane z wyobraźni, były 
zagęszczone, z dużą ilością narra-
cji. Nie zdobił, nie upiększał, były 
to świetne kompozycje. 

W ostatnim roku miał bardzo 
dużo wystaw. Nie były w kolory-
styce niebieskiej. Używał czarnej 
farby z tuby. Wyglądały jak szkice.

Notował: Andrzej Rogiński 
Wkrótce opublikujemy materiał 

o związkach Edwarda Dwurnika 
z Sadybą.
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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.

Polska odrodziła się także na Mokotowie
ANDRZEJ ROGIŃSKI

weszły pododdziały wojsk niemie-
ckich. W okupowanej przez wojska 
niemieckie części Królestwa Pol-
skiego stanowisko Generalnego 
Gubernatora zajmował gen. Hans 
Hartwig von Beseler. 8 kwietnia 
1916 r. ten niemiecki generał–gu-
bernator wydał rozporządzenie, na 

mocy którego został rozszerzony 
obszar Warszawy z ok. 3,5 tys. ha 
do ok. 11 tys. ha. Założenia tego 
przedsięwzięcia opracował inż. 
Piotr Drzewiecki, ówczesny wice-
prezydent Warszawy. 

Wiejska gmina Mokotów, za-
mieszkiwana przez ok. 28 tys. osób, 
została wchłonięta przez miasto, 
którego południowa granica osiąg-
nęła rejon późniejszego Dworca 
Południowego. W miejscu dzisiej-
szej pętli autobusowej i częściowo 
stacji metra Wilanowska znajdo-
wała się stacja kolei wąskotorowej 
Warszawa-Szopy na trasie od placu 
Unii Lubelskiej do Piaseczna i dalej 
do Grójca i Nowego Miasta. 

W 1916 r. przyjęty został „Szkic 
wstępny planu regulacyjnego 
m.st. Warszawy”. Przygotował go  
zespół pod kierownictwem Tade-
usza Tołwińskiego. Doku- ment 
określał kierunki i zasady rozwoju 
miasta. Dekret z 1919 r. o samo-
rządzie, a więc już w wolnej Polsce, 
nadał radom miejskim prawo do 
zatwierdzania planów zabudowy 
i regulacji. W 1920 r. w Biurze 
ds. Regulacji i Zabudowania Mia-
sta przygotowano i zatwierdzono 
projekty regulacyjne m.in. dzielnicy 
Sielce, Miasta-Ogrodu Czerniako-
wa, Henrykowa, Wierzbna. Plano-

wano tereny sportowe i rekreacyjne 
w rejonie Wyścigów i Łuku Siekier-
kowskiego. 

8 listopada 1918 r. na wieść 
o rewolucji w Niemczech War-
szawę potajemnie opuścił Hans 
H. Beseler. 10 listopada o godz. 
7.00 przyjechał Józef Piłsudski. 11 
listopada skapitulowały Niemcy 

i zakończyła się wojna. Powyższe 
fakty spowodowały rozbrajanie 
Niemców. Pierwsze  transporty 
żołnierzy garnizonu warszawskie-
go odjechały 13 listopada. 

16 listopada Józef Piłsudski 
wystosował depeszę do rządów 
mocarstw notyfikującą powstanie 
Państwa Polskiego.

Mokotowianie mogą być dum-
ni z historii swojej dzielnicy. Tu-
taj powstały bowiem instytucje 
niezwykle istotne dla funkcjo-
nowania i rozwoju państwa pol-
skiego.  Kilka z nich przedsta-
wimy w najbliższych wydaniach 
„Południa”.

Podpis: Wystawa 

„Moja Niepodległa” 

na ogrodzeniu koś-

cioła pw. Matki Bożej 

Królowej Wyznawców 

przy ul. Gwintowej na 

Siekierkach.

FOT.  

ANDRZEJ ROGIŃSKI

Trwała I wojna światowa. Zaborcy 
próbowali pozyskać sympatię Po-
laków wyłącznie po to, aby zdobyć 
żołnierzy dla swych armii. W 1915 
r. władze rosyjskie zleciły magistra-
towi wykonanie planu regulacyj-
nego i poszerzenie granic miasta. 

5 sierpnia 1915 r. do Warszawy 

Z piosenką literacką na „ty” 
Służewski Dom Kultury już od 
niespełna piętnastu lat ma wielki 
przywilej tworzenia oferty kultu-
ralnej, która zadowala najbardziej 
wymagającą publiczność. A do ta-
kiej bez wątpienia należą fani pio-
senki literackiej. Tym samym warto 
poświęcić chwilę i przenieść się do 
krainy poezji podczas najbliższej 
Doliny Prapremier, która odbędzie 
się 16 listopada (piątek) o godzinie 
19 w sali widowiskowej SDK.

Ideą cyklu jest spotkanie przy 
dźwiękach muzyki wypartej z sze-
rokiego odbioru muzycznego, lecz 
cieszącej się niesłabnącym zainte-
resowaniem fanów wartościowego 
tekstu i intrygującej melodii. Pio-
senki przeplatane są dowcipnymi 
skeczami literackimi, które do 
sentymentalnej aury wieczoru do-
dają szczyptę humoru. Motywem 
przewodnim najbliższego koncertu 

będą podania ludowe. Jakich opo-
wieści przyjdzie nam wysłuchać? 
Szczegółowy program owiany jest 
tajemnicą, jednak warto zaznaczyć, 
że tytuł cyklu nie jest gołosłowny – 
w repertuarze znajdą się prapremie-
rowe wykonania utworów.

A wśród gości znani i wielokrot-
nie doceniani artyści: Jan Kondrak, 
Kuba Sienkiewicz (szerzej znany 
jako lider Elektrycznych Gitar), 
Marek Majewski, Agnieszka Ozon, 
Nic Wielkiego, Ida Dzik, Mirka Sza-
wińska Band i Andrzej Dębowski.

Bilety są już dostępne w sprze-
daży po 20 złotych (dla studentów 
i seniorów) oraz 25 złotych (normal-
ny) – a w dniu koncertu 30 złotych. 
Po zakup wejściówek zapraszamy do 
siedziby Służewskiego Domu Kul-
tury przy Bacha 15 oraz na stronę 
biletyna.pl. 
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Był tor żużlowy i boisko piłkarskie przy Racławickiej. Była Gwardia

Władza robi co chce i nie składa wyjaśnień
W październiku Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji rozpoczęło rozbiórkę bu-
dynków usługowo-kasowych  przy 
ulicy Racławickiej 132B w Warsza-
wie, bezpośrednio obok toru żuż-
lowego oraz boiska piłkarskiego 
Gwardii. Czy, zgodnie z zapowie-
dziami posłów Prawa i Sprawiedli-
wości, jest to przygotowanie terenu 
pod budowę obiektów o charak-
terze militarnym, tzw. „polskiego 
Pentagonu”?

W tej chwili odbywają się in-
tensywne prace rozbiórkowe na 
terenie sąsiedniej nieruchomości. 
Wcześniej na tym terenie dzia-
łalność prowadziła przychodnia 
medyczna. Z tablicy informa-
cyjnej wynika, że inwestycja 
odbywa się na zlecenie MSWiA. 
Z nieruchomości wywożone są 
dziennie tony gruzu. Co cieka-
we, na sąsiedniej działce, obok 
wjazdu na tor żużlowy znajduje 
się jeden kontener stanowiący 
zaplecze budowy, a ze starych 
budynków kasowych zniknął 
szyld „Gwardia”. 

Zgodnie z projektem miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego nieruchomość 
przeznaczona jest na działalność 
sportowo-rekreacyjną. Także 
według studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego w tej lokaliza-
cji przewiduje się działalność 
sportową. Tymczasem zgodnie 
z wcześniejszymi spekulacjami 
oraz wypowiedziami posła To-
masza Latosa, przewodniczącego 
Parlamentarnego Zespołu Pro-
mocji Żużla, coraz bardziej praw-
dopodobne jest, że tereny zostaną 

zabudowane niezgodnie z doku-
mentami planistycznymi.

Niestety, żadna z instytucji 
zaangażowanych w proces likwi-
dowania historycznego ośrodka 
sportowego nie chce zająć oficjal-
nego stanowiska w tej sprawie 
i wziąć odpowiedzialności za 
zniszczenie obiektu. Żadna insty-
tucja nie chce też odpowiedzieć na 
petycję podpisaną w marcu przez 
ponad 1 tys. mieszkańców War-
szawy, którzy nie zgadzają się, że 
bezpowrotnie zginie ze sportowej 
mapy miejsce, gdzie odbyło się 
wiele prestiżowych zawodów żuż-
lowych oraz międzynarodowych 
wydarzeń piłkarskich. W czasie 
ostatniej kampanii wyborczej kil-
ku kandydatów na prezydenta m. 
st. Warszawy, z którymi spotkał 
się Wojciech Jankowski, menadżer 
WTS Nice Warszawa, deklarowało 

blokadę zabudowy tych terenów 
niezgodnie z planami. W dalszym 
ciągu Urząd Miasta deklaruje chęć 
współpracy i zaangażowanie w re-
witalizację. Nieruchomość leży 
jednak na terenie Skarbu Państwa 
i to instytucje rządowe zarządzają 
nią obecnie. Niestety, żadna z nich 
nie przyznaje się do zarządu i nie 
jest skłonna do jakichkolwiek ne-
gocjacji o możliwości odbudowy 
sportu.

Komenda Główna Policji, któ-
ra od 2011 posiada trwały zarząd 
nad nieruchomością przekonuje, 
że nie jest decyzyjna w tej sprawie, 
ponieważ trwały zarząd wkrótce 
przejmie Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. ABW nie chce zaj-
mować stanowiska w tej sprawie 
i odsyła do Komendy Głównej Po-
licji oraz jej instytucji zwierzch-
niej, czyli Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. 
Z kolei MSWiA odsyła do Ministra 
Koordynatora Służb Specjalnych, 
który za pośrednictwem Mini-
sterstwa Sprawiedliwości odsyła 
do Ministerstwa Inwestycji i Roz-
woju. MIiR nie chce zająć oficjal-
nego stanowiska, podobnie jak, co 
trudne do zaakceptowania, Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki. Łatwo 
obliczyć, że petycja trafiła już do 
blisko 10-ciu instytucji! Między-
narodowa Agencja Frontex, która 
od Rządu RP ma otrzymać działkę 
znajdującą się obok toru żużlowe-
go i boiska piłkarskiego, nie widzi 
z kolei żadnych przeciwwskazań, 
aby na sąsiedniej działce, zgodnie 
z dokumentami planistycznymi 
rozwijało się życie sportowe. Na 
początku roku sekretarz stanu 
w MSWiA, Jarosław Zieliński, 
deklarował w oficjalnie korespon-

dencji skierowanej do ówczesnego 
wiceprzewodniczącego Parlamen-
tu Europejskiego Ryszarda Czar-
neckiego, możliwość rewitalizacji 
sportowej części nieruchomości 
pod warunkiem uzyskania zgo-
dy od Frontexu. Obecnie MSWiA 
przekazuje sprawę do innych in-
stytucji.

W obliczu takiej spychologii 
urzędniczej trudno uzyskać ja-
kiekolwiek wiarygodne infor-
macje dotyczące realizowanych 
obecnie prac rozbiórkowych. Jak 
wynika z doniesień niektórych 
tytułów prasowych, działka jest 
przygotowywana przez MSWIA 
do przekazania jej do Frontexu. 
Wcześniej oficjalnie potwierdzono 
jednak, że przekazywana działka 
nie obejmuje toru żużlowego oraz 
boiska piłkarskiego.

Warszawskie  
Towarzystwo Speedwaya

Od redaktora
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-

nych wraz z podległą mu Komen-
dą Główną Policji zabrały się do 
zarządzania terenem, na którym 
funkcjonował wielodyscyplinarny 
klub sportowy „Gwardia”. Z osiąg-
nięć sportowców dumna była cała 
Polska. Klubu nie ma. Ekipy bu-
dowlane na zlecenie MSWiA roze-
brały budynek, który przez wiele 
lat wynajmował LuxMed, oraz 
znajdujący się na zapleczu basen. 
Główny budynek klubu niszczeje, 
podobnie budyneczek, w którym 
znajdowały się kasy. Studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przewiduje, że na 
teren przeznaczony jest pod usługi 
i zieleń  w skali 60 % obszaru. We 

wrześniu 2013 r.  został wyłożony 
do wglądu miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego. 

19 lutego 2018 r. MSWiA 
opublikowało na swoim portalu: 
W związku z nieprawdziwymi 
doniesieniami niektórych portali, 
jakoby MSWiA zamierzało zbu-
dować polski Pentagon na terenie 
stadionu Gwardii w Warszawie, 
informujemy, że ministerstwo nie 
uczestniczy w procesie przekazy-
wania działki gruntu, na którym 
zlokalizowany jest stadion WKS 
Gwardia. Wyodrębniona geo-
dezyjnie działka nr 5/8 z obrębu 
1-01-15 o powierzchni 7,2671 ha 
jest przedmiotem postępowania 
administracyjnego z wniosku Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(złożonego w ówczesnym Mini-
sterstwie Infrastruktury i Budow-
nictwa) o przejęcie jej w trwały 
zarząd ABW.

W wykazie nieruchomości Ko-
mendy Głównej Policji, wg Biule-
tynu Informacji Publicznej, nieru-
chomość przy ul. Racławickiej 132 
o powierzchni 101 984 m kw. i po-
wierzchni budynku 9 400 m kw. 
znajduje się w jej trwałym zarzą-
dzie na podstawie decyzji Ministra 
SWiA nr 43/07 z dnia 12 listopada 
2007 r. W Dzienniku Urzędowym 
KG Policji nie ma śladu nt. losów 
tej nieruchomości. Poza wyburza-
niem nic się nie dzieje. Sportu nikt 
nie uprawia. Przed opinią publicz-
ną ukrywane są zamierzenia rzą-
du co do przeznaczenia terenów 
Gwardii. Społeczeństwo oczekuje, 
że powróci tam sport. Martwię się 
też tężyzną fizyczną służb podle-
głych MSWiA.

Andrzej Rogiński

Zakaz chodzenia po schodach
ANDRZEJ ROGIŃSKI 

„W związku z licznymi awariami 
oraz wypadkami, które mają miejsce 
na schodach ruchomych zainstalo-
wanych na stacjach Metra Warszaw-
skiego, będące w opinii TDT następ-
stwem kampanii wdrożonej przez 
Metro, zezwalającej pasażerom na 
chodzenie po schodach ruchomych, 
Transportowy Dozór Techniczny 
wyraża kategoryczny sprzeciw prze-
ciwko takiemu zezwoleniu” – czyta-
my w oświadczeniu Transportowego 
Dozoru technicznego.

4 października 2018  r. schody 
ruchome na stacji metra Centrum 
nagle przyspieszyły. W wyniku tego 
kilku pasażerów zostało rannych. 
Dyrektor Transportowego Dozoru 
Technicznego natychmiast powo-
łał komisję, która przeprowadziła 
badanie doraźne powypadkowe. 
W rezultacie TDT wydał decyzję o  
wstrzymaniu eksploatacji tych scho-
dów ruchomych. Komisja podjęła 
decyzję o poddaniu wciągarki, jako 
głównego elementu napędu scho-
dów ruchomych, odpowiedzialne-
go za bezpieczne funkcjonowanie 

schodów, dodatkowemu badaniu 
w Laboratorium TDT z siedzibą 
w Krakowie. Celem badania było 
ustalenie przyczyn zaistniałego 
wypadku.

Pracownicy Laboratorium TDT 
stwierdzili „występowanie drobinek 
metalu, których niewielki rozmiar 
mógłby wskazywać na stopniowe 
odłupywanie się powierzchni wie-
lowypustów aż do sytuacji, w której 
nastąpiło całkowite ścięcie wielowy-
pustów (zębów) połączenia sprzę-
gła, a tym samym brak sprzężenia 
silnika z przekładnią wciągarki 
(trwałego połączenia kształtowego 
przekazującego moment obrotowy 
i napęd z silnika na przekładnię).” 
Utrata tego sprzężenia spowodowała 
niekontrolowany przez urządzenia 
zabezpieczające ruch stopni w kie-
runku „do dołu”.

Wśród przyczyn awarii najbar-
dziej istotnymi były znaczne róż-
nice twardości na powierzchniach 
współpracujących elementów, 
zmęczeniowe zużycie warstwy 
zewnętrznej współpracujących 

powierzchni. Na awarię miał też 
wpływ kąt nachylenia schodów, 
znaczna długość, intensywne 
użytkowanie przez 21 lat. Jedną 
z przyczyn było również „bieganie 
po schodach powodujące dodatkowe 
drgania i obciążenia dynamiczne”. 

TDT zalecił przeprowadzenie ba-
dań kontrolnych tego typu schodów 
pracujących na terenie warszaw-
skiego metra. Ponadto TDT zaleci-
ło przeprowadzenie modernizacji 
układu napędowego wadliwych 
schodów. 

19 października naprawione 
schody zostały udostępnione po-
dróżnym. 

Komentarz:
Schody były eksploatowane przez 

21 lat, a ich długość wynosiła 22 m 
(większość ma długość 8-10 m). 
Intensywna eksploatacja powoduje 
odkształcenia, następuje tzw., zmę-
czenie materiału. Zęby połączenia 
sprzęgła stępiły się. Skoro po upły-
wie określonego czasu musi nastąpić 
zmiana podzespołów mechanicz-
nych w takich urządzeniach jak 

dźwigi (windy w budynkach), to 
niby dlaczego nie należałoby wy-
mienić mechanizmu w schodach 
ruchomych nieczekając na wypadek. 
Może warto określić czas, po które-
go upływie następuje konieczność 
wymiany. Czy to należy do Trans-
portowego Dozoru Technicznego?

Nie dajmy się jednak zwariować. 
Schody są przecież do chodzenia. 
Osoby szybciej się poruszające po-
winny mieć możność ominięcia 
tych, które stoją. Samochody jadą-
ce szybciej wyprzedzają z zasady 
lewą stroną. Przez analogię piesi 
na schodach wyprzedzają również 
z lewej. Kampania jedynie uczyła 
kultury zachowania i sama w sobie 
była działaniem pozytywnym. Za-
pewne znajdą się tacy, którzy będą 
biegać. Możemy do nich apelować, 
aby tego nie czynili, nawet nie tyle 
z uwagi na przyspieszone zużycie 
podzespołów schodów, co na praw-
dopodobieństwo przewrócenia się, 
co na schodach ruchomych może 
być niebezpieczne.

Andrzej Rogiński 

Czy Warszawa będzie dla 
wszystkich

ANDRZEJ ROGIŃSKI

Platforma Obywatelska zanim stała 
się partią polityczną najpierw poja-
wiła się jako stowarzyszenie, które 
miało stanowić platformę współ-
działania wielu środowisk, miała 
łączyć obywateli. Wśród dzisiejszych 
działaczy tej partii są tacy, którzy 
sprzeniewierzyli się jej ideałom 
założycielskim. Dzisiaj są skłonni 
wykluczać z życia publicznego tych, 
którzy nie wstąpili w jej szeregi.

Spotkałem w sklepie znanego 
mi burmistrza z nadania Platfor-
my Obywatelskiej. Z litości nie po-
dam jego nazwiska, ale uważam, 
że warto przytoczyć jego słowa 
i jemu podobnych partyjnych nie 
tylko spod znaku PO. Słowa, które 
przedstawiam poniżej, mogą sta-
nowić zapowiedź upadku danej 
formacji politycznej.

- I co, redaktorze, wygraliśmy.
- Owszem, ale nie przypisujcie 

sobie wszystkich głosów wybor-
ców. Ogromna ich część bowiem 
głosowała przeciwko temu, co PiS 
robi w Polsce. 

- Więc głosowali na nas.
- W dużej mierze głosowali 

przeciw. Były to wybory podszyte 
strachem, więc opowiedzieli się za 
mniejszym złem, a więc nie na was. 

- Ale to my zdobyliśmy man-
daty.

- Dlatego, że wyborcy głosowali 
na szyld polityczny, a nie na ludzi.

- Na ludzi. Przykładowo ja by-
łem na dalszym miejscu i zdoby-
łem więcej głosów niż niektórzy na 
wyższych pozycjach listy.

- Ludzie głosowali na listy. 
Przecież obywatel Polski nie po-
siada biernego prawa wyborczego.

- Każdy może być wybrany.
- Pod warunkiem, że jest na li-

ście partyjnej.
- Przecież głosowali.
- Oddanie głosów jest czynnym 

prawem wyborczym. Bierne przy-
sługuje ludziom, których wskazali 
liderzy partyjni. A więc Kowalski 
jest pozbawiony biernego prawa 
wyborczego. 
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1380), zawiadamiam, że w dniu 16.10.2018 r. została 
wydana decyzja Nr 39/II/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 
lotniska użytku publicznego na wniosek Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty 
Lotnicze”, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa dla inwestycji pn.: „przebudowa 
lotniska użytku publicznego w zakresie rozbudowy i przebudowy mostów 
pasażerskich – budowa dwóch szybów windowych przeznaczonych do obsługi osób 
niepełnosprawnych”, adres zamierzenia budowlanego dz. ew. nr 13/8 obręb 20607 
jednostka ew. 146517_8 Dzielnica Włochy m.st. Warszawa.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub 
użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem (powiadomieni w drodze 
zawiadomień).

Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania 

w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Inwestycji i Rozwoju, 
za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.),  doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 
POK nr 7, w godz. pon. 13-16, śr. 8-12 i piąt. 8-12), gdzie można zgłaszać ewentualne 
uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  

WI-II.7820.3.4.2018.MS1

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Działając na podstawie na podstawie 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.) – dalej u.t.k. 
informuję, że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 
74, 03-734 Warszawa, na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) – dalej Prawo budowlane 
została wydana decyzja o zmianie pozwolenia na budowę - decyzji Wojewody 
Mazowieckiego Nr 21/III/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., zatwierdzającej projekt 
budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: 

„budowa, przebudowa i remont infrastruktury obwodowej linii kolejowej 
w Warszawie, w ramach projektu POIiŚ 7.1-100 pod nazwą: „Modernizacja 
linii obwodowej w Warszawie (odcinek Warszawa Gołąbki / Warszawa 
Zachodnia – Warszawa Gdańska) – prace przygotowawcze” na odcinku linii  
nr 20 od km 4+350 do km 8+245”,

na terenie m.st. Warszawy – Dzielnicy Śródmieście i Dzielnicy Wola:
Obręb ewidencyjny 5-01-01 - działka nr 13/19;
Obręb ewidencyjny 6-03-01 - działka nr 5; 
Obręb ewidencyjny 6-03-02 - działka nr 1/1;
Obręb ewidencyjny 6-03-03 - działki nr: 18, 25, 27; 
Obręb ewidencyjny 6-03-04 - działka nr 4; 
Obręb ewidencyjny 6-03-07 - działki nr: 13, 22/2; 
Obręb ewidencyjny 6-03-14 - działka nr 78/4; 
Obręb ewidencyjny 6-03-18 - działki nr: 1/1, 201, 205, 212, 213, 214; 
Obręb ewidencyjny 6-04-04 - działki: 1, 2, 4/2, 4/3, 58/1; 
Obręb ewidencyjny 6-04-07 - działki nr: 1, 23, 24/1, 26, 37; 
Obręb ewidencyjny 6-05-06 - działki nr: 1, 2, 3/2; 
Obręb ewidencyjny 6-06-10 - działki nr: 81, 88/1, 88/2, 90, 91; 
Obręb ewidencyjny 6-06-12 - działki nr: 32/1, 33, 34, 35;
Obręb ewidencyjny 6-07-04 - działki nr: 23, 24, 25, 26; 
Obręb ewidencyjny 6-07-05 - działki nr: 9/7, 12; 
Obręb ewidencyjny 6-07-13 - działki nr: 1/14, 87/1, 88, 89, 90/1; 
Obręb ewidencyjny 6-14-03 - działki nr: 5/34, 6/31, 6/38, 22/15, 22/17, 22/64; 
Obręb ewidencyjny 6-14-04 - działka nr 1/66.

Zmiana pozwolenia na budowę dotyczyła: zmiany konstrukcji projektowanego 
ustroju nośnego kładki polegającą na rezygnacji z wykorzystania konstrukcji 
stalowej ze zdemontowanego wiaduktu zlokalizowanego w km 7,173 linii kolejowej  
nr 20 oraz wybudowaniu nowej konstrukcji z dźwigarów głównych w postaci 
skrzynek stalowych i poprzecznic podporowych z blachownic wraz z dopasowaniem 
grubości oraz geometrii płyty żelbetowej, ustawienie obok nowobudowanej 
kładki jednego przęsła konstrukcji ze zdemontowanego wiaduktu zlokalizowanego 
w km 7,173 linii kolejowej nr 20, zgodnie z Zaleceniami Konserwatorskimi  
nr WZW.5183.1029.2018.AKR z dnia 06.08.2018 r. 

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 
14 dni, od skutecznego jej doręczenia do Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2017 roku, poz. 1257 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale 
Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 
3/5, 00-950 Warszawa, pokój 7 POK, w godzinach 1200-1600 – pon., 800-1200 – śr. 
i piąt.).

Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 8 listopada 2018 r.
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Głos warszawiaków
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Platforma Obywatelska zyska-

ła w ten sposób głosy wyborców, 
którzy w innej sytuacji wybraliby 
kandydatów Bezpartyjnych Samo-
rządowców. 

Dlaczego warto było postawić 
na Bezpartyjnych Samorządow-
ców? 

Po pierwsze istnieje społeczne 
zapotrzebowanie na udział miesz-
kańców w sprawowaniu władzy 
w samorządzie. To nie jest w po-
rządku, by 99 % bezpartyjnych 
obywateli było rządzonych przez 
partie. Tam trzeba słuchać liderów 
ogólnopolskich, tam o wszystkim 
decydują komitety polityczne. BS 
uważają, że o realizacji potrzeb 
lokalnej wspólnoty samorządowej 
powinna decydować ta wspólnota, 
a więc ogół.

Po drugie ludzie mają już dość 
dominacji partii, w dodatku wza-
jemnie nienawidzących się. Wolą 
stawiać na swoich sąsiadów, któ-
rzy ich rozumieją i na których mają 
wpływ. 

Po trzecie w każdym wojewódz-
twie, w każdej gminie, w każdej 
dzielnicy Warszawy pojawiły się 
spore zespoły ludzi, którzy posta-
nowili zorganizować się, by wspól-
nie służyć mieszkańcom, a ponadto 
w tym celu zjednoczyli się. 

Po czwarte powstał ogólnokra-
jowy brand Bezpartyjni Samo-

rządowcy. To szyld, który będzie 
przyciągać coraz większą rzeszę 
zwolenników. 

Po piąte. Bezpartyjni Samorzą-
dowcy mają świadomość swego po-
tencjału. Dopiero teraz się zorganizu-
ją  w sposób dotychczas niemożliwy 
dla niezorganizowanych bezpartyj-
nej większości Polek i Polaków.

Po szóste. BS posiadają program 
dla Warszawy, dla dzielnicy, a m.in. 
na Mokotowie nawet dla każdego 
okręgu wyborczego. Ich program 
znajduje realne oparcie w budżecie 
i w sposobie jego realizacji. Z deter-
minacją będą walczyli o realizację 
oczekiwań wyborców. 

Od teraz nie da się wykluczać 
większości mieszkańców z udziału 
we współdecydowaniu o sprawach 
wspólnoty samorządowej. 

Andrzej Rogiński

PS Wyborcom, którzy zawierzy-
li Bezpartyjnym Samorządowcom, 
należy się podziękowanie. Ich gło-

sy nie zostały i nie zostaną zmar-
nowane.

A.R.

To nie były głosy stracone
ANDRZEJ ROGIŃSKI

Artykuł Przemysława Millera pod 
tytułem  „Sadyba dwóch prędkości”, za-
mieszczony w numerze 15 „Południa” 
13.09. tego roku, rozgrzał nas do czer-
woności i pobudził do dyskusji. Porusza 
sprawy bardzo dla nas istotne i dlatego 
sądzę, że na tak ważny temat warto po-
rozmawiać.

To prawda, że Sadyba nie jest jednoli-
ta, że części wschodnia i zachodnia bar-
dzo się od siebie różnią. Nie jest to cecha 
wyróżniająca Sadybę  na tle innych osied-
li warszawskich, na przykład Żoliborza, 
chociaż w naszym przypadku różnice te 
widać zdecydowanie wyraźniej. 

Autor artykułu sugeruje, że na tle 
„salonu”, jakim jest  część wschodnia, 
część zachodnia prezentuje się jak uboga 
krewna. Znajduje ulice z „gigantycznymi 

kałużami z zalegającą wodą, skrywającą 
niebezpieczne dziury, powyłamywane, 
nierówne chodniki przypominające 
raczej tory przeszkód na poligonie...”. 
W cudzysłowach wyrywki z artykułu.

To, niestety, wszystko prawda, gorzej 
jest później, gdy znajduje winnego tych 
wieloletnich zaniedbań. 

O władzach dzielnicy Mokotów autor 
wspomina krótko dowodząc, że skoro 
nie dają sobie rady i “zawodzą na całej 
linii”,  to pałeczkę odpowiedzialności za 
taki stan rzeczy powinno przejąć  Towa-
rzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-
-Ogród Sadyba, które „od lat zajęte jest 
upiększaniem swojej części Sadyby, tj. 
otoczenia najbliższego miejsca swojego 
zamieszkania” i w dodatku „zachowuje 
się ono i traktuje pieniądze z budżetu 

dzielnicy jak swoją własność wykorzy-
stując je partykularnie do inwestycji na 
swoim terenie”. 

Drogi Redaktorze, jako członek Towa-
rzystwa powinienem się na Pana obrazić, 
ale nie będę małoduszny. Jako członek 
jego władz postaram się Pana przekonać.

Towarzystwo, jak Pan wie, może mieć 
tylko głos doradczy i nie jest dla władz 
Mokotowa partnerem merytorycznym 
w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, 
to należy m. in. do Rady Dzielnicy, ciała 
kolegialnego, wybieranego naszymi gło-
sami. Wobec władz Towarzystwo zacho-
wuje się  jak głos sumienia, przypomina-
jąc, prosząc, czy wreszcie dopominając 
się. A więc dopominając się polepszenia 
stanu bezpieczeństwa nad jez. Czer-
niakowskim, odwiedzanego w sezonie 
kąpielowym przez dziesiątki tysięcy lu-
dzi, głównie spoza dzielnicy, inicjując 
wydanie zakazu picia alkoholu na plaży 
w okresie kąpielowym. Przypominając 
o obietnicach inwestycyjnych, które zo-
stały w toku prac skreślone z planu, jak 
rewitalizacja ul. Goraszewskiej – też po 
stronie wschodniej, ale ulicy w podobnie 
tragicznym  stanie nie ma nigdzie. Pro-
sząc konserwatora zabytków o dziesiątki 
interwencji – tak się składa, że zabytki 
te są zlokalizowane głównie po stronie 
wschodniej. Gdyby tych interwencji nie 
było, wschodnia część Sadyby nie była-
by „perłą wśród mokotowskich osiedli”. 
Wszystko to jest zasługą  i Towarzystwa 
i mieszkańców, którzy podnoszą alarm 
w konkretnych sprawach. Na przykład 
niezgadzając się na pewne projekty zapi-
sów w uchwalonym nie tak dawno planie 
zagospodarowania przestrzennego i kon-
sultując w imieniu Towarzystwa pomysły 
na sesjach czy w komisjach Rady. 

 Proszę Pana, na całym terenie zabyt-
kowej Sadyby mieszka mniej ludzi, niż na 
większym, blokowym osiedlu, władze 
dzielnicy nie potrzebują więc naszych 

głosów „w imię – oczywiście – wysokiego 
poparcia i mandatu zaufania ze strony 
wszystkich mieszkańcówSadyby Miasta 
Ogrodu”. Znamy swoje miejsce, niestety, 
i możemy tylko prosić.

Jeżeli zamieszcza Pan domniemaną 
wypowiedź prezesa Towarzystwa, że „to 
wina ludzi, bo są leniwi, aspołeczni i nie 
chcą wstępować do jego Towarzystwa”, 
to mógł go pan obrazić, ponieważ wątpię, 
czy użył słowa „leniwi”. Chodzi tutaj o coś 
innego – o aktywność obywatelską, na 
przykład na polu Budżetu Partycypacyj-
nego, którego inwestycje są tak ważne dla 
terenu Sadyby. Ile osób z części zachodniej 
zgłaszało swoje pomysły? I ile osób z tego 
terenu wzięło udział w głosowaniu, ażeby 
takie pomysły poprzeć? Proszę nie mieć 
za złe mieszkańcom części wschodniej, że 
głosują za rozwiązaniami bliskimi ich ser-
cu. Od wielu już lat słyszymy termin „spo-
łeczeństwo obywatelskie”, czy my w ogóle 
rozumiemy, o co w tym chodzi? Czy my 
rozumiemy, że jesteśmy u siebie i że mo-
żemy osobiście żądać od władz tego, co się 
nam z mocy prawa należy? Nie jesteśmy 
przyzwyczajeni do współrządzenia miej-
scem, w którym mieszkamy. Władze też 
nie są do tego przyzwyczajone i inicjatywy 
mieszkańców często traktują jak zamach 
na swoje kompetencje. Ale to się powo-
li zmienia, są w urzędzie ludzie, którzy 
myślą podobnie do nas i czekają na nasze 
inicjatywy. Jak panie, które kilka razy wy-
słuchiwały moich skarg (jako mieszkańca 
okolicznego domu, nie członka Towarzy-
stwa) na temat zardzewiałych, rozpadają-
cych się koszy na śmieci czy pękniętych 
i ostrych desek w ławkach na Skwerze 
Starszych Panów (też na wschodzie) żaląc 
się przy okazji, że nie mają środków. Ale 
po kilku miesiącach środki się znalazły, 
kosze zostały naprawione i nie walają się 
dookoła wrzucone do koszy psie odchody, 
a na ławkach można bezpiecznie usiąść. 
Lub inne panie, które błyskawicznie za-
reagowały na wiadomość, że toaleta TOI 
TOI została postawiona w zupełnie nie 
tym miejscu, co potrzeba. I że zwalony 
w połowie konar starego kasztanowca  

zagraża życiu przechodniów. Rzecz uj-
mując ogólnie – większość mieszkańców 
naszych osiedli jest  przekonana, że ktoś 
wszystko zrobi za nich. Na przykład zgło-
si wysypane przez kogoś śmieci, leżące 
blisko ich domu. Albo dziurę w jezdni, 
powstałą po jakiejś ulewie. Albo chodnik, 
który nagle się zapadł. Albo zgasłą latar-
nię.  Prawie nikt nie pomyśli, że właśnie 
on powinien to zrobić, również we wspól-
nym imieniu. 

Chociaż obie części Sadyby powstały 
mniej wiecej w tym samym okresie, to 
dalsza ich historia jest  inna. W latach 
sześćdziesiątych ub.wieku część zachod-
nia zaczęła się gwałtownie urbanizować, 
ze wszystkimi tego skutkami. Powstały 
dużo nowych ulic z zabudową, niewiele 
mającą wspólnego z ideą Miasta Ogro-
du. Przy końcu lat osiemdziesiątych teren 
nad fosą został gwałtownie dogęszczo-
ny domami, powstałymi  z inicjatywy 
MSW. Co prawda, po stronie wschodniej 
też powstało w tych latach wiele domów 
i osiedli, ale przy istniejących już ulicach 
i z częściowym chociaż zachowaniem sta-
rych proporcji działka – zabudowa. TSK 
MOS powstało na początku lat dziewięć-
dziesiątych, kiedy mieszkańcy uzyskali 
prawo zrzeszania się w organizacje lokal-
ne. I zajęło się, jak umiało, obroną naszych 
interesów.

Po pierwsze, nie zgadzając się z kon-
cepcjami zabudowy wielolokalowej, 
prezentowanej przez deweloperów. Tego 
typu zabudowa jest całkowicie sprzeczna 
z ideami miasta – ogrodu.

Po drugie – zgłaszając władzom po-
trzeby inwestycyjne i ew. monitorując 
ich wykonanie. 

Po trzecie – organizując życie kultu-
ralne na naszym terenie.

Odnieśliśmy wiele sukcesów, na przy-
kład taki, że dzisiaj władze traktują nas 
po partnersku, doceniając nasze społecz-
ne zaangażowanie w sprawy osiedla, że 
jesteśmy dopuszczani przez władze jako 
konsultanci przy podejmowaniu wielu 
decyzji, co nie oznacza, że automatycznie 
się z nami zgadzają.

Albo taki, jak władze miasta twierdzą, 
że nikt lepiej od nas nie urządza lokal-
nych imprez kulturalnych.

Albo taki, że Sadyba się podoba, bo róż-
ni się trochę od reszty osiedli w Warszawie 
i my mamy w tym swój maleńki wkład.

Nie wszystko się udaje. Nie udało się 
do dzisiaj rozwiązać niezgodnego z pier-
wotnym przeznaczeniem  użytkowa-
niaTKKF Sadybianka (strona zachodnia), 
które obecny użytkownik od lat traktu-
je jak swoją własność i wykorzystuje do 
celów komercyjnych, utrudniając życie 
bliższym i dalszym sąsiadom. Udało się 
doprowadzić do rozebrania nielegalnie 
postawionych hal namiotowych, to była 
inicjatywa i praca okolicznych miesz-
kańców, którzy od lat toczą z władzami 
-  nie tylko dzielnicy -  homeryckie boje, 
ale na dalsze sukcesy się nie zanosi, po-
mimo pomocy Towarzystwa w minionej 
kadecji. Samo Towarzystwo, chociaż od 
dawna próbowało się w tę sprawę głębiej 
angażować, nie osiągnęło nic, głównie ze 
względu na zadawnienia i komplikacje 
od strony prawnej

Nie udało sie przekonać władz miasta 
do oczyszczenia i wybagrowania  terenu 
fosy, jakkolwiek wykonane zostało np. 
usunięcie niewybuchów.

Wielu rzeczy się nie udało. Ale prosi-
my pamiętać, że nigdy nie próbowaliśmy 
dzielić mieszkańców Sadyby na dwie nie-
równe części i że nie my odpowiadamy 
za decyzje  władz dzielnicy. Na ostatnim 
zebraniu walnym dużo się o tym mówiło, 
próbowano nawet nam wmówić, że jest 
inaczej. Jeżeli jednak tak widzą Towa-
rzystwo niektórzy nasi mieszkańcy, to 
świadczy jedynie o autorytecie, jakim 
cieszymy sie w środowisku i wiarą w moc 
sprawczą naszych działań. I nich już tak 
zostanie, drogi Redaktorze, żeby i nas nie 
ogarnęło w końcu zwątpienie i nie zraziło 
do podejmowania działań wyłącznie nie-
wystarczających lub niepotrzebnych, jak 
zarzucają nam nasi oponenci.

Leszek Dybowski, w tej i porzedniej 
kadencji przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej TSK MOS

Listy i opinie

Czy na pewno Sadyba dwóch prędkości?
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POŁUDNIE na Twitter
https://twitter.com/ PoludnieGazeta

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

POŁUDNIE na Instagram 
www.instagram.com/ 

poludnienews/

l Dezynsekcja, pluskwy, prusaki 
606 652 601

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

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

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

l Elektroawarie 507 153 734

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

l Elektryk kuchnie 507 153 734

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

l Remonty 729 434 275

l Remonty, budowlane, ogro-
dzenia, 513 137 581

l Remonty kompleksowe glazura 
hydraulika 22/240 36 56

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 Firma zarządzająca nieru-
chomościami mieszkalnymi 
w Warszawie-Mokotów, poszu-
kuje kandydata/kandydatki 
na stanowisko administratora 
nieruchomości. Wymagania 
:umiejętności interpersonalne, 
obsługa komputera, dyspozycyj-
ność, mile widziane doświadcze-
nie zawodowe w administracjach 
komunalnych,spółdzielniach 
mieszkaniowych lub wspólnotach 
mieszkaniowych. Oferty wraz 
z CV należy przesyłać na adres: 
fznpatron@wp.pl , telefon kon-
taktowy: 608 505 744

l  Poszukiwany pracownik 
sprzątający do firmy sprzątającej , 
praca na terenie Warszawy-Ursy-
nów. Warunki pracy do uzgodnie-
nia pod numerem telefonu 609 
461 953

l Zatrudnię kierowców 
kat.B, kat.C, kat.C+E, Janki, 
530 477 796

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

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

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 Do sprzątania bloków i tere-
nów 510-056-006, 601-39-84-26

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

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

Lokale biurowe Promocja !   

36 – 51 m2 do wynajęcia,  

tel. 795-486-414

KANCELARIA PORAD PRAWNYCH,   
PODATKOWYCH 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
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Pół wieku dla Powiśla 
ANNA TOMASIK

– Bardzo gorąco witam Państwa. 
Jestem wzruszona i bardzo usa-
tysfakcjonowana, że Państwo tak 
licznie przybyli, że jesteście dzisiaj 
razem z nami – powitała przyby-
łych Elżbieta Wolffgram, prezes 
Oddziału Powiśle TPW. Bo też 
i okazja do wspólnego świętowa-
nia była niecodzienna. Oddziałowi 
Powiśle stuknęło właśnie pięćdzie-
siąt lat!

Urodziny pod hasłem „Pół wieku 
dla Warszawy” odbyły się 25 paź-
dziernika w gościnnych progach za-
przyjaźnionej Szkoły Podstawowej 
nr 34 im. Stanisława Dubois przy 
ul. Herberta 12b. Środek tygodnia, 
wieczorna godzina i minorowa 
pogoda nie odstraszyły na szczęś-
cie sympatyków Oddziału Powiśle 
TPW. Pojawili się także: Krzysztof 
Czubaszek – burmistrz dzielnicy 
Śródmieście, Daniel Łaga i Maciej 
Chojnowski – radni dzielnicy Śród-
mieście oraz Ryszard Mikołajczyk 
– prezes Spółdzielni Budowlano 
Mieszkaniowej „Torwar”, która była 
jednym ze sponsorów wydarzenia. 

Tak zacny jubileusz nie przy-
padkowo odbywał się na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 34. To tu-
taj w 1968 r. organizowano pierw-
sze spotkania Towarzystwa. Na 
jednym z nich Zofii Wóycickiej 
powierzono funkcję prezesa, 
którą pełniła przez trzydzieści 
lat. Do realizacji celów statu-
towych powołano pięć komisji: 
Ochrony Zieleni i Estetyki Mia-
sta, Ochrony Zabytków i Rozwoju 
Miasta, Historyczną, Imprezową 
i Młodzieżową. Reaktywowano 
też przedwojenny konkurs „War-
szawa w kwiatach”, zainicjowany 
przez prezydenta Stefana Starzyń-
skiego. Organizowano imprezy 
słowno-muzyczne, prelekcje na 
tematy historyczne, poświęcone 

pamięci poetów i kompozytorów 
oraz związane z architekturą mia-
sta i życiem mieszkańców. W la-
tach 70-tych XX wieku sztanda-
rową imprezą były „Powiślańskie 
wieczory na Zamku Ostrogskich”. 
Za panowania Anny Chybow-
skiej-Gorbatowskiej w szkołach 
śródmiejskich zaczęto organi-
zować konkursy dla młodzieży: 
„Syrenka – odwieczny symbol 
Warszawy” i „O czym mówią 
warszawskie pomniki”. Od 2004 
roku prezesem Oddziału Powiśle 
TPW jest niestrudzona w pomy-
słach Elżbieta Wolffgram. To z jej 
inicjatywy od 2006 roku wydawa-
ny jest kwartalnik „Na Powiślu”, 
dostępny w Bibliotece Narodowej 
w dziale Historii Regionu Polski, 
zaś w wersji elektronicznej na 
stronie dzielnicy Śródmieście. 

– Państwa działalność zawsze 
była najbliżej nas, najbliżej dziel-
nicy. Świętują dziś państwo 50-le-
cie swojej działalności. To okazja, 
żeby złożyć państwu głębokie wy-
razy szacunku i podziękowania za 
tę działalność. Bo wszyscy, którzy 

działają społecznie wiedzą, jak 
dużo czasu, wysiłku i zaangażo-
wania trzeba, by coś zrobić nie 
dla profitów, nie dla jakiś okre-
ślonych celów, tylko dla miasta, 
które się kocha, dla dzielnicy, 
w której się mieszka. Dziękuję za 
to zaangażowanie i poświęcenie, 
za to podtrzymywanie i odsłania-
nie na nowo lokalnych tradycji 
i miłości do miejsca, w którym 
się żyje, które ma swoją historię – 
powiedział Krzysztof Czubaszek, 
burmistrz dzielnicy Śródmieście.

Były też podziękowania, wyróż-
nienia. Odznaczenia im. Krystyny 
Krahelskiej otrzymali m.in.: bur-
mistrz Krzysztof Czubaszek, Jo-
anna Bogdańska - dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 34 im. Stanisła-
wa Dubois, Ryszard Mikołajczyk 
- prezes SBM „Torwar”, Cecylia 
Melnik - kierownik osiedlowego 
klubu „Panorama” SBM „Tor-
war”. Dyplomem z podziękowa-
niami „za bezinteresowną pracę 
i wspieranie działalności naszego 
Oddziału w pracy dla Warszawy” 
oraz medalem jubileuszowym 

55-lecia „za szczególny wkład 
w rozwój TPW oraz za prowa-
dzenie różnorodnych działań na 
rzecz budowania majestatu Stolicy 
Rzeczypospolitej Polskiej” uho-
norowano Daniela Łagę, radnego 
dzielnicy Śródmieście.

Część artystyczną wypełnił 
recita l Janusza Małolepsze-
go i wspólne z nim śpiewanie 
szlagierów: „Warszawa da się 
lubić”, „Jak przygoda to tylko 
w Warszawie”, „Piosenka o mo-
jej Warszawie”. Danuta Nagórna, 
aktorka teatrów warszawskich, 
członek Oddziału Powiśle TPW 
od początku jego istnienia, 
przypomniała „Fortepian Szo-
pena” – poemat Cypriana Kamila 
Norwida ogłoszony w 1865 roku. 
Krótką formę słowo-muzyczną 
przygotowali również uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 34.

Obchodom jubileuszu 50-lecia 
działalności Oddziału Powiśle 
TPW towarzyszyła też wystawa 
malarstwa artystów zrzeszonych 
w Warszawskim Stowarzyszeniu 
Plastyków, zatytułowana „Nasza 
Warszawa”. – Na tych pracach, 
które tutaj zostały zaprezentowa-
ne jest piękno i urok naszej sto-
licy. Jest to wystawa różnorodna 
pod względem wykorzystanych 
technik: obrazy olejne, malowane 
pastelami, akwarelami oraz obrazy 
tzw. kolaże. Mam nadzieję, że do-
starczą one państwu wielu miłych 
wrażeń – powiedział Adam Piotr 
Rutkowski, kurator wystawy. 

Ucztą dla podniebienia był oka-
zały tort śmietanowy z owocami 
i z czekoladowym napisem: „50 lat 
O. Powiśle”. Częstowali nim go-
ści prezes Oddziału Powiśle TPW 
wspólnie z burmistrzem dzielnicy 
Śródmieście. 

FOT. ANNA TOMASIK

dokończenie ze strony 2
Istotne jest to, czego nie ma 

w tych koncepcjach, a czego spo-
dziewali się warszawiacy. Nie ma 
tam miejsca na halę widowisko-
wo–sportową, hotel, w niektó-
rych nie ma basenów. Jak któryś 

z projektantów baseny nieopacz-
nie wrysował, to dostał punkty 
ujemne, bo komisja konkursowa 
stwierdziła, że sobie basenów nie 
życzyła w warunkach konkursu. 
Mamy za to zabytkowy stadion. 

Organizatorzy  
konkursu  
na modernizację Skry 
za nic mają prawo
BOGDAN ŻMIJEWSKI

dokończenie ze strony 4
Gdyby mógł zostać dopusz-

czony - jako jednostka – to nawet 
uzyskując więcej głosów od Pana 
– i tak nie zdobyłby mandatu. Tak 
działa metoda D’Hondta. 

- Matka–partia wstawiła na 
listy dobrych ludzi. I oni zostali 
wybrani.

- Wyborcy oddali głosy na listy, 
bo nie mieli innej możliwości.

- Otrzymaliśmy głosy, dzięki 
którym będziemy rządzić.

- Niech pan nie będzie taki za-
dufany. Zdobyte mandaty tylko 
częściowo są pozyskane za dobrą 
ocenę wyborców. Pomógł Wam 
strach oraz zawłaszczenie, przez 
każdą partię, biernego prawa wy-
borczego obywateli.

- W następnych wyborach 
będą tylko dwie partie, mniejsze 
ugrupowania i tak nie będą mia-
ły żadnych szans. Partia wskazuje 
dobrych ludzi.

Zamiast komentarza przywo-
łam hasło Rafała Trzaskowskiego 
i warszawskiej Platformy Oby-
watelskiej użyte w tegorocznych 
wyborach samorządowych: „War-
szawa dla wszystkich”. Czy opisani 
przeze mnie „dobrzy ludzie” wska-
zani przez „matkę-partię” aby na 
pewno zadbają o to by Warszawa 
była dla wszystkich? Póki co Radę 
Warszawy tworzy 40 radnych PO, 
19 PiS i jeden SLD. Kogo będą 
słuchać ci radni? W jakim stop-
niu liderów partyjnych, a w ja-
kim stopniu 99 procent obywateli 

Czy Warszawa  
będzie  

dla wszystkich
ANDRZEJ ROGIŃSKI


