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B ędąca od lat najlepszym źró-
dłem bieżącej informacji o
Warszawie „Gazeta Stołecz-

na” dokonała dorocznego samo-
sądu na ludziach, których działa-
nia w mieście mają istotne znacze-
nie. Wśród nominowanych do na-
grody pozytywnej, czyli Stołka,
znalazł się – nawet na pierwszym
miejscu – trener piłkarzy Legii War-
szawa Jacek Magiera i  takie wy-
różnienie mu się poniekąd jak naj-
słuszniej należy. Szkoda jednak,
że szanowne jury zapomniało, iż
akurat na gruncie sportu – obok
niewątpliwych osiągnięć Jacka
Magiery, mających jednak w sen-
sie propagandowym głównie wy-
miar lokalny – doczekaliśmy się
najprawdziwszego sukcesu świa-
towego, jakim był popisowy sezon
występów młociarki Skry – Anity
Włodarczyk, która zdobyła w Rio
de Janeiro złoty medal olimpijski,
poparty rekordem globu, a ten re-
kord jeszcze później poprawiła pod-
czas Memoriału Kamili Skolimow-
skiej na Stadionie Narodowym w
Warszawie, by na koniec zyskać w
prestiżowej ocenie magazynu
„Track and Field News” miano naj-
lepszej lekkoatletki na kuli ziem-
skiej. Po zwycięstwie w Rio war-
szawiance Anicie grano transmito-
wanego na cały świat Mazurka
Dąbrowskiego, czego wpatrzone w
warszawskie bruki jury Stołecznej
mogło nie zauważyć.  

Z a tę gafę sam – po przyjaciel-
sku – przyznaję kolegom ze
„Stołecznej” ich drugą, tym

razem negatywną nagrodę – Nogę
od Stołka, do której oni nomino-
wali między innymi panią prezy-
dent Hannę Gronkiewicz-Waltz,
głównego inżyniera ruchu w War-
szawie Janusza Galasa, a także
członka rady miasta, byłego bur-
mistrza Ursynowa Piotra Guziała i
obecnego burmistrza tej dzielnicy
Roberta Kempę. Guział, który w
okresie burmistrzowania potrafił
przedzierzgnąć się z lokalnego sa-
morządowca w polityka o znanym
w całym kraju nazwisku, w tej dru-
giej roli rzeczywiście jakby się zaki-
wał, bo już nikt nie wie, z kim on
trzyma i w jakim celu, wyjąwszy
to, że atakuje Gronkiewicz-Waltz-
ową. Stołeczna dała mu negatyw-
ną ocenę za nieujawnienie fundu-
szy na referendum w sprawie odwo-
łania pani prezydent. No cóż, zna-
my dużo gorsze grzechy, zwłaszcza
takie, które bezpośrednio szkodzą
społeczności warszawskiej. 

I z tego punktu widzenia trudno
się ze Stołeczną nie zgodzić, je-
śli chodzi o HGW, która strze-

liła sobie samobója, upierając się aż
do wiosny ubiegłego roku, iż re-
prywatyzacja w Warszawie cały
czas toczy się lege artis, a rzecznik
stołecznego ratusza wytykał „Pas-
sie” publikowanie „niesprawdzo-
nych informacji”. Bardzo szybko
okazało się jednak, że niespraw-
dzonymi informacjami dzieliła się
z opinią publiczną sama pani pre-
zydent. Już poniewczasie HGW
złapała się za głowę, widząc, jak
narozrabiali jej podwładni z Biura
Gospodarki Nieruchomościami,
które w gruncie rzeczy zasłużyło
na miano Biura Gospodraki, no i
zostało wreszcie przez panią prezy-
dent rozwiązane.

W międzyczasie doszło
wszakże do tylu skanda-
li reprywatyzacyjnych,

że i na wołowej skórze by nie spisał.
Nieruchomościowa substancja
miasta została dotkliwie naruszo-
na. Różnym cwaniakom, podszy-
wającym się pod właścicieli lub ich
prawowitych następców – albo lek-
komyślnie oddano niesłychanie
wartościowe obiekty, albo wypłaco-
no nienależne odszkodowania z
miejskiej kasy. Niegospodarność
zatem – to tylko wyjściowy zarzut

w stosunku do władz Warszawy, w
tym do stołecznej rady, w której
partia pani prezydent, Platforma
Obywatelska, ma jeszcze bardziej
miażdżącą przewagę niż Prawo i
Sprawiedliwość w Sejmie. Inna
sprawa, że niemały udział w pod-
trzymywaniu rabunkowego pro-
cederu w stolicy miało z jednej stro-
ny – Samorządowe Kolegium Od-
woławcze, z drugiej zaś – sądy. Do
jakiego stopnia można, będąc sę-
dzią, udawać idiotę, już sam nie
wiem, ale nie ulega wątpliwości,

że od dawien dawna stołeczna Te-
mida nie była tak ślepa.

C o do burmistrza Roberta
Kempy, to nie tylko ja po-
zwalam sobie nie zgodzić się

z nominacją do Nogi od Stołka. Wy-
sunięty przez jury „Gazety Stołecz-
nej” główny zarzut, iż burmistrz
wstrzymał realizację związanego
z Budżetem Partycypacyjnym pro-
jektu zwężenia jezdni samochodo-
wej na ulicy Stryjeńskich to aku-
rat trafienie kulą w płot. Kto miesz-
ka na Ursynowie, ten wie, że polity-

ka zwężania ulic stanowi drama-
tyczne nieporozumienie, wynika-
jące głównie z preferencji lobby ro-
werowego. W wielu miejscach w tej
dzielnicy narzekało się przez lata, że
wąskie uliczki osiedlowe uniemoż-
liwiają dojazd karetek Pogotowia
Ratunkowego lub Straży Pożarnej.
Teraz ktoś próbuje ograniczyć moż-
liwości ruchu pojazdów „Emergen-
cy” na zasadniczych arteriach. Ro-
bert Kempa poszedł po rozum do
głowy i na Stryjeńskich zastopo-
wał wąskotorowe szaleństwo, do
którego – mam nadzieję – nie doj-
dzie również na przestronnej i bez-
piecznej ulicy Bartoka. 

P onieważ w naszym sąsiedz-
twie mieszka mnóstwo osób
„z pierwszych stron gazet”,

trudno nie przypatrywać się ich
publicznym działaniom. Z wielką
atencją wypada potraktować dwu-
krotnego mistrza olimpijskiego w
pchnięciu kulą Tomasza Majew-
skiego, który po zdobyciu złotych
medali w 2008 w Pekinie i w 2012
w Londynie godnie zakończył spor-
tową karierę na szóstym miejscu w
Rio de Janeiro, by zaraz potem
wziąć się za ratowanie warszaw-
skiej i mazowieckiej lekkoatletyki.
Aż tak pochlebnej oceny nie może
oczekiwać polityk Ryszard Petru,
który stojąc na czele mającej skądi-
nąd wysokie notowania partii No-
woczesna, sam zaczął kopać jej
grób – a to rozlicznymi wypowie-
dziami, zdradzającymi straszliwe
niedouczenie, a to wykazaniem,
jak wierne mu są niektóre partyj-
ne współtowarzyszki. Nie wiem,
czy w tej sytuacji najbardziej wy-
szczekane kobitki w Nowoczesnej
nie powiedzą mu wprost: kończ
waść, wstydu oszczędź!

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Dzięki budżetowi partycypacyjnemu
mieszkańcy mogą współdecydować o tym,
na co zostanie wydana wydzielona część
budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny
na rok 2018 na Ursynowie to 6 300 000 zł.
Jest to druga, co do wysokości kwota we
wszystkich dzielnicach Warszawy. Każdy
bez względu na wiek (nie trzeba być pełno-
letnim) i adres zamieszkania (nie trzeba być
zameldowanym w Warszawie, a jednie tu
mieszkać) może zgłosić swój pomysł do bu-
dżetu partycypacyjnego. 

Nie jest to trudne, chociaż wymaga zaanga-
żowania ze strony autora.  Aby pomóc przygo-
tować wnioski, ursynowscy urzędnicy i człon-
kowie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego
zapraszają do Urzędu Dzielnicy Ursynów (al.
KEN 61) na dwa maratony pisania projektów:

-w sobotę, 14 stycznia 2017 r. w godz.
12.00-16.00

-w sobotę, 21 stycznia 2017 r.  w godz.
12.00-16.00

Projekty można zgłaszać do 23 stycznia
2017 r. wypełniając formularz: 

- internetowo za pośrednictwem
www.twojbudzet.um.warszawa.pl/

- papierowo przy stanowiskach nr 2 i 3,
wcześniej wciskając literkę „B” w Q-matic
(system obsługi klienta) w sali obsługi miesz-
kańców ursynowskiego ratusza (al. KEN 61,
metro Imielin) w godz. 08.00 – 16.00 (w
poniedziałki do 18.00). 

Wszystkie druki oraz dodatkowe infor-
macje są dostępne w ursynowskim ratuszu
oraz na stronie internetowej www.ursy-
now.pl.

Maratony Pisania Projektów do budżetu Partycypacyjnego 

Rozmawiamy z zastępcą burmistrza Ursynowa Rafałem Miastowskim

Dzielnica tętni sportem!
PPAASSSSAA:: JJaakk oocceenniiaa ppaann mmiijjaajjąąccyy rrookk

ww kkoonntteekkśścciiee ssppoorrttuu nnaa UUrrssyynnoowwiiee?? CCoo
cciieekkaawweeggoo ddzziiaałłoo ssiięę ww nnaasszzeejj ddzziieellnniiccyy??

RRAAFFAAŁŁ MMIIAASSTTOOWWSSKKII:: Zacznijmy od
tego, co kształtuje zdrowe sportowe po-
stawy, nawyki i pasje czyli sportu szkol-
nego. Pod tym względem ubiegły rok
był dla nas niezwykle udany. W War-
szawskiej Olimpiadzie Młodzieży Ur-
synów, po raz kolejny, znalazł się na
drugim miejscu w najważniejszym ze-
stawieniu – klasyfikacji łącznej dziel-
nic ! Z czego we współzawodnictwie
szkół podstawowych zajęliśmy najwyż-
szy stopień podium, a w rywalizacji
gimnazjów drugie miejsce. 

Gimnazjum nr 92 im. Jana Ursyna
Niemcewicza zajęło drugie miejsce w
klasyfikacji gimnazjów, z kolei zeszło-
roczny triumfator wśród szkół ponad-
gimnazjalnych czyli LXX Liceum Ogól-
nokształcące im. A. Kamińskiego było
teraz trzecie. A w obecnie trwającej 50.
edycji WOM mamy już na koncie czte-
ry złote medale, co może być doskona-
łą wróżbą dla  naszych wyników.

Warto także wspomnieć o  sukce-
sach organizacyjnych. Bardzo udanie
wypadły finałowe zawody w biegach
przełajowych w ramach WOM, prze-
prowadzone po raz kolejny na Torze
Wyścigów Konnych „Służewiec” W za-
wodach wzięło udział prawie trzy tysią-
ce uczniów. To największa warszaw-
ska impreza sportu szkolnego w trakcie
roku.

CCoo cciieekkaawweeggoo ddzziiaałłoo ssiięę,, jjeeśśllii cchhooddzzii
oo ppoozzoossttaałłee iimmpprreezzyy ssppoorrttoowwoo-rreekkrree-
aaccyyjjnnee??

Ostatni rok było również atrakcyj-
ny, jeśli chodzi o imprezy organizowa-
ne przez Dzielnicę Ursynów. Odbył się
X Bieg Ursynowa, jubileusz można
uznać za udany – padł rekord frekwen-
cji – na dystansie 5 kilometrów pobie-
gło ponad tysiąc pięćset osób, a w ry-
walizacji na dwa razy dłuższym – po-
nad sześćset. Dużym sukcesem była też
Kumulacja Aktywności na Torze Wyści-
gów Konnych Służewiec, gdzie dzięki

współpracy Dzielnicy i Fundacji „LOT-
TO Milion Marzeń” całe rodziny że-
gnały lato, biorąc udział w V Biegu
„Wielka Ursynowska” i rozmaitych ak-
tywnościach fizycznych. 

MMoożżee pprrzzyyppoommnniijjmmyy iimmpprreezzyy zz AArree-
nnyy UUrrssyynnóóww ii iinnnnyycchh oobbiieekkttóóww??

W naszej największej hali sporto-
wej sporo się działo, jednak dla nas
najistotniejsze są wydarzenia takie
jak: zawody sportu szkolnego,
imprezy okolicznościowe,
np. Ursynowskie Miko-
łajki, siatkarski Me-
moriał Ambrozia-
ka, międzyna-
rodowe zawo-
dy w akroba-
tyce sporto-
wej czyli
Turniej War-
sa&Sawy,
czy też pre-
stiżowy mię-
dzynarodowy
turniej w bad-
mintonie „Yonex
Polish Open 2016”.
Obiekt przy Hawajskiej
był wykorzystywany przez
pierwszoligowy KS Metro oraz
drugoligową drużynę koszykarską KK
Warszawa. To także miejsce dla im-
prez lokalnych, takich jak turnieje sza-
chowe, zawody badmintonowe czy
też turnieje w tenisie stołowym. Nale-
żało by też wspomnieć o szeregu im-
prez szkolnych odbywających się na
obiektach oświatowych – za pomoc w
ich organizacji dziękuję dyrektorom
tych placówek. 

Rywalizacja sportowa na Ursyno-
wie nie toczyła się tylko w hali czy na
płaskim terenie – np. nasze ursynow-
skie górki „Kopa Cwila” i szczególnie
„Kazurówka” były również miejscem
zmagań biegaczy i rowerzystów. Na
Ursynowie odbyło się oczywiście jesz-
cze szereg innych – mniejszych lub
większych wspieranych przez dzielni-

cę wydarzeń sportowych w różnych
dyscyplinach.

AA jjaakk ppooddssuummoowwaałłbbyy ppaann ppoocczzyynnaanniiaa
uurrssyynnoowwsskkiicchh kklluubbóóww ssppoorrttoowwyycchh??

W ubiegłym roku obchodziliśmy ju-
bileusz 10-lecia klubu UKS Gim 92 Ur-
synów, dla którego był to zresztą bardzo
dobry rok – w ogólnopolskim systemie

sportu młodzieżowego udało mu się
awansować z 226 na 115 miejsce, klub
zajmuje też dwunaste miejsce spośród
warszawskich stowarzyszeń sporto-
wych. Jest to przede wszystkim zasługa
coraz mocniejszej sekcji pływackiej, ale
dzielnie poczynają sobie również ko-
szykarze i siatkarki. 

Oczywiście nie tylko klub z Koncer-
towej odnosił sukcesy, warto wspo-
mnieć o świetnych wynikach w biegu
na orientację osiąganych przez zawod-
ników Ursynowsko-Natolińskiego To-
warzystwa Sportowego, sukcesach
Warszawskiego Klubu Kolarskiego czy
siatkarskiego „Metra”. Dzielnie radziły
sobie oczywiście także inne kluby, któ-
re staramy się wspierać w ich działalno-

ści. Liczą się bowiem nie tylko same
wyniki, ale i masowość uprawiania
sportu, stąd duże nakłady na wspar-
cie klubów i innych organizacji zajmu-
jących się sportem i rekreacją – w 2016
roku. W formie dotacji przyznawanych
w ramach otwartych konkursów ofert
na ten cel Ursynów przeznaczył pra-
wie 1,4 miliona złotych. Zostaliśmy
także zaproszeni do obchodów 100-le-
cia AZS SGGW – odbył się mecz oko-

licznościowy Urząd Dzielnicy Ur-
synów – SGGW. 

PPooppuullaarryyzzaaccjjaa aakk-
ttyywwnnoośśccii ffiizzyycczznneejj

ttoo jjeeddnnaakk nniiee ttyyll-
kkoo sszzkkoolleenniiee
ssppoorrttoowwee ww
kklluubbaacchh cczzyy
iimmpprreezzyy,, aallee
ttaakkżżee mmaassoowwyy
ssppoorrtt ii rreekkrree-
aaccjjaa pprrzzeezznnaa-

cczzoonnyy ddllaa
wwsszzyyssttkkiicchh..
Oczywiście, dla-

tego staramy się, za-
pewnić mieszkańcom –

tym od najmłodszych po
nieco starszych – różnorodną

ofertę zajęć. W przedszkolach pu-
blicznych realizowany jest autorski pro-
gram zajęć ruchowych pn. „ Sportowe
Przedszkole”, w szkołach podstawo-
wych mamy dodatkowe zajęcia spor-
towe w ramach programu „Od Zaba-
wy do Sportu”, w okresie ferii zimo-
wych i wakacji letnich staramy się za-
pewnić dzieciom i młodzieży ciekawe
aktywności sportowe związane z pro-
gramem „Zima i Lato w Mieście”. Dla
starszych mamy wiele propozycji, m.
in. cieszące się dużym uznaniem space-
ry z kijkami po Lesie Kabackim w ra-
mach programu „Ursynowski Nordic
Walking”, zajęcia ruchowe w postaci
programów „Fitness 45+” oraz prowa-
dzonego przez Ursynowskie Centrum
Sportu i Rekreacji „Senior, starszy,
sprawniejszy”. 

Do tego dochodzi oferta ogólnodo-
stępnych i w większości bezpłatnych
różnorodnych zajęć (m. in., pilates, ca-
poeira) organizowanych przez stowa-
rzyszenia lub fundacje i wspieranych
w ramach otwartych konkursów ofert.
Nie zapominamy przy nich o wsparciu
organizacji zajmujących się sportem
osób niepełnosprawnych.  Uprawianiu
rekreacji na świeżym powietrzy sprzy-
ja także ogólnodostępna i bezpłatna in-
frastruktura sportowa – 5 boisk i 17 si-
łowni plenerowych administrowanych
przez Urząd Dzielnicy Ursynów. Szcze-
gółowe informacje dotyczące wszyst-
kich wspomnianych zajęć można zna-
leźć na stronie www.sport.ursynow.pl.

JJaakk wwyygglląąddaałłyy iinnwweessttyyccjjee ii rreemmoonnttyy
zzwwiiąązzaannee zz iinnffrraassttrruukkttuurrąą ssppoorrttoowwaa nnaa
UUrrssyynnoowwiiee ww 22001166 rr..??

Inwestowaliśmy w sport szkolny –
choćby w boisko przy Szkole Podsta-
wowej nr 303, przy ul. Koncertowej 8;
trwa rozbudowa sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej nr 96, przy ul. Sa-
rabandy 16/22. Rozpoczęliśmy projek-
towanie rozbudowy sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej nr 100. Wymie-
niona została także wysłużona na-
wierzchnia w hali sportowej „Hawaj-
ska”, powstała nowa siłownia plenero-
wa przy ul. Służby Polsce, a cztery już
istniejące siłownie zostały doposażone
w urządzenia dla dzieci. 

JJaakkiiee ssąą ppllaannyy ddoottyycczząąccee ssppoorrttuu ww
22001177 rr..??

Racjonalnie gospodarujemy środka-
mi na sport i rekreację. Kontynuujemy
realizację tych przedsięwzięć, które od-
bywają się cyklicznie. Nie zamykamy
się oczywiście również na nowe, cieka-
we inicjatywy – np. nawiązujące do ob-
chodów 40-lecia Ursynowa lub zwią-
zane z lokalnymi wydarzeniami sporto-
wymi. Mam nadzieję że każdy z tego
rozpoczętego roku coś zapamięta – ży-
czę mieszkańcom Ursynowa dużo zdro-
wia, energii i aktywności fizycznej.

R o z m a w i a ł a  J u l i a  Z a r ę b s k a

W 2017 roku całkowita kwo-
ta w budżecie miasta dla Dziel-
nicy Ursynów to 493,9 mln zł.
Dla porównania rok 2014 Dziel-
nica Ursynów rozpoczynała z
budżetem niespełna 300 mln zł.

Główne kwoty w planie wydat-
ków Ursynowa na 2017 rok to:

Wydatki bieżące: 396,0 mln zł
– tj. ok 74,5 mln więcej niż w bu-
dżecie uchwalonym na rok 2016.

Główne pozycje w wydatkach
bieżących to m.in.:

Edukacja – utrzymanie oświato-
wych placówek publicznych oraz
dotacje dla placówek niepublicz-
nych – 222,9 mln zł (56,3% ogól-
nej kwoty wydatków bieżących)

Pomoc społeczna – m.in. za-
siłki, programy profilaktyczne i
inne – 97,5 mln zł (24,6% ogól-
nej kwoty wydatków bieżących)

Kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego – 11,7 mln zł
(2,9% ogólnej kwoty wydatków
bieżących)

Inwestycje w 2017 r.
– Budowa Dzielnicowego Cen-

trum Kultury przy ul. I. Gandhi (re-
alizacja 2017-2019) – 15 591 683

– Modernizacja i rozbudowa
Szkoły Podstawowej nr 100 przy
ul.Tanecznej 54/58 – 13 250 000

– Modernizacja ul. Rosoła
(etap I Ciszewskiego – Płaskowic-
kiej, etap II Płaskowickiej – Je-
żewskiego, etap III Jeżewskiego -
Rosnowskiego) – 12 764 971

– Budowa budynków komunal-
nych przy ul. Kłobuckiej 14 – etap II
(realizacja 2016-2018) – 11 613 150

– Rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej nr 318 przy ul. Teligi 3 –
5 075 664

– Budowa ul. Rosnowskiego –
4 519 860

– Budowa żłobka przy ul. Ka-
zury (realizacja 2017-2018) – 3
045 000

– Termomodernizacja Liceum
LXX przy ul.Dembowskiego 1 –
2 915 131

– Budowa żłobka przy ul. Cy-
namonowej (realizacja 2017-
2018) – 2 695 000

– Zielona Oś Ursynowa –
stwórzmy nowy park! (projekt z
Budżetu Partycypacyjnego) –
490 000

– Rowerowy plac zabaw w
okolicy górki Kazury (Trzech
Szczytów) – Pumptrack War-
szawa Ursynów (projekt z Bu-
dżetu Partycypacyjnego) –
402 000.

U R

Prawie pół miliarda złotych w budżecie Ursynowa na rok 2017
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Burmistrz Ursynowa Robert Kempa zachęca do tworzenia projektów

Budżet Partycypacyjny do dyspozycji!
PPAASSSSAA:: TTrrwwaa jjeeddeenn zz wwaażżnniieejjsszzyycchh

eettaappóóww pprroocceessuu ppaarrttyyccyyppaaccjjii bbuuddżżeettoo-
wweejj –– sskkłłaaddaanniiee wwnniioosskkóóww.. PPaanniiee bbuurrmmii-
ssttrrzzuu,, ddoo kkiieeddyy jjeesstt cczzaass nnaa zzggłłaasszzaanniiee
pprroojjeekkttóóww?? 

RROOBBEERRTT KKEEMMPPAA:: Do 23 stycznia
2017 roku do godziny 18.00 w Urzę-
dzie Dzielnicy Ursynów lub do godz.
23.59 za pośrednictwem www.twoj-
budzet.um.warszawa.pl. Jest jeszcze
trochę czasu, ale proszę nie czekać na
ostatnią chwilę. Aby pomóc autorom w
przygotowaniu wniosku, na stronie ur-
synow.pl w części poświęconej budże-
towi partycypacyjnemu, w zakładce
INFOLINIA, podaliśmy numery telefo-
nów do osób z poszczególnych wydzia-
łów, które udzielają informacji. Można
też przyjść na Maratony Pisania Pro-
jektów do budżetu partycypacyjnego,
które odbędą się w dwie kolejne sobo-
ty – 14 i 21 stycznia, w naszym urzę-
dzie, w godz. 12.00-16.00. Zgłaszanie
projektów jest jednym z ważniejszych
etapów, bo od tego, jakie wnioski zosta-
ną złożone, zależy lista pomysłów, na
które będziemy głosować w czerwcu.
Zgłoszone projekty czeka jeszcze wery-
fikacja i publiczne dyskusje, na które
już teraz serdecznie zapraszam, w so-
boty – 4 i 18 marca. W 2018 roku na
wszystkie pomysły mieszkańców prze-
znaczyliśmy 6 300 000 złotych. 

CCzzyy ssąą jjaakkiieeśś zzmmiiaannyy ww ssttoossuunnkkuu ddoo
ppoopprrzzeeddnniieejj eeddyyccjjii?? 

Tak. Jest kilka. Nie ma poziomu ogól-
nodzielnicowego – są trzy obszary lokal-
ne: Zielony Ursynów, Ursynów Wysoki
Północny, Ursynów Wysoki Południowy
– takie rekomendacje przedstawił ze-
spół ds. budżetu partycypacyjnego. Gór-
ny limit wartości jednego projektu to
630 000 zł,  czyli 10% wartości ogólnej
kwoty. Każdy mieszkaniec może zgło-
sić dowolną liczbę projektów, ale każdy
z nich musi mieć odrębną listę osób po-
pierających pomysł, a oryginalną listę,
w przypadku składania projektu elek-
tronicznie, trzeba zachować, aż do ogło-
szenia wyników głosowania. Zmienio-
no także formułę procedury odwołań.
W przypadku zastrzeżeń do wyniku
weryfikacji projektu, autor może zło-
żyć do burmistrza Dzielnicy wniosek o
ponowną weryfikację wraz z uzasad-
nieniem. Burmistrz przekaże go dziel-
nicowemu zespołowi ds. budżetu party-
cypacyjnego. Projektodawca lub jego
przedstawiciel prezentuje wniosek o
ponowną weryfikację na posiedzeniu
Zespołu, na którym będą także obec-
ni: urzędnik przeprowadzający weryfi-

kację szczegółową oraz członek Zarzą-
du Dzielnicy. Zespół zaopiniuje zasad-
ność odwołania i jeśli opinia będzie po-
zytywna, urzędnicy jeszcze raz spraw-
dzą, czy projekt może zostać zrealizo-
wany. Po analizie wniosku projekto-
dawca otrzyma informację o ostatecz-
nym rozstrzygnięciu.

Będzie też więcej czasu na głoso-
wanie, które potrwa przez całą drugą
połowę czerwca, a projekt zostanie
uznany za zwycięski, jeśli w trakcie
głosowania uzyska przynajmniej 10%
głosów ważnych, oddanych w danym
obszarze. 

KKttoo mmoożżee zzggłłoossiićć pprroojjeekktt??
Projekt może zgłosić każdy. Nie trze-

ba być ani pełnoletnim, ani zameldowa-
nym na Ursynowie, nie ma też wymo-
gu posiadania polskiego obywatelstwa.
Wystarczy dołączyć zgodę opiekuna
prawnego, w przypadku osób poniżej
18 roku życia i mieszkać w Warszawie.
Jest to dobra lekcja  współdecydowania
i współodpowiedzialności za swoje naj-
bliższe otoczenie, zwłaszcza dla
uczniów. Dlatego we wszystkich ursy-
nowskich gimnazjach Fundacja Do-
brych Rozwiązań przeprowadziła lekcje
dotyczące budżetu partycypacyjnego.
Nie wiem, czy już teraz uczniowie sko-
rzystają z tej możliwości i zgłoszą wnio-
sek, ale na pewno zaprocentuje to na

przyszłość.  Do tej pory projekty składa-
ły osoby aktywne społecznie, zaangażo-
wane w życie Ursynowa, jak i zwykli
mieszkańcy, którzy chcieli zmienić swo-
je najbliższe otoczenie i mieć blisko si-
łownię, wyremontowany chodnik, czy
kosze na śmieci na trasie swojego spa-
ceru. Trzeba pamiętać, że projekty mo-
gą zgłaszać tylko mieszkańcy Warsza-
wy, czyli osoby fizyczne, a nie organiza-
cje, firmy, szkoły. 

DDllaacczzeeggoo wwaarrttoo zzłłoożżyyćć wwnniioosseekk??
Bo nie jest to trudne, a można zmie-

nić najbliższą okolicę. Bo można robiąc
coś dla siebie, zrobić także coś dobrego
dla innych – projekt musi być ogólnodo-
stępny. Bo możemy współdecydować
o budżecie dzielnicy, ale także być
współodpowiedzialni za podejmowa-
ne decyzje i wydawane publiczne środ-
ki. Bo możemy lepiej się poznać, na-
wiązać sąsiedzkie przyjaźnie, spotkać
ludzi, którzy mają podobne zaintere-
sowania. Bo możemy uczyć nasze dzie-
ci, wnuki, co to znaczy być aktywnym
społecznie. Bo warto!

JJaakkiiee nnaajjwwaażżnniieejjsszzee wwaarruunnkkii mmuussii
ssppeełłnniiaaćć pprroojjeekktt??

Musi być złożony do 23 stycznia, po-
nieważ wnioski po tym terminie nie bę-
dą już przyjmowane. Projekt musi być
zgodny z obowiązującymi przepisami

prawa, strategiami i programami m. st.
Warszawy, a także mieścić się w zakre-
sie zadań własnych miasta przypisa-
nych dzielnicy Ursynów lub jednost-
kom organizacyjnym (np. ZDM, ZOM).
Trzeba podać dane kontaktowe, wymy-
ślić nazwę, wybrać jeden z trzech obsza-
rów i określić lokalizację. Należy opisać
zasady ogólnodostępności i wskazać,
na czym projekt polega. Ogólny koszt
wniosku nie może przekroczyć kwoty
630 tys. zł. Można zgłaszać projekty
zlokalizowane na terenach niebędą-
cych własnością m. st. Warszawy lub
na terenach stanowiących własność m.
st. Warszawy obciążoną na rzecz osób
trzecich. Jednak w takim przypadku
konieczne jest dołączenie do projektu
pisemnej zgody dysponenta nierucho-
mości na wykorzystanie jej na cele reali-
zacji projektu. Projekt musi być podpi-
sany (w przypadku wersji papierowej)
i zawierać wszystkie załączniki wskaza-
ne w projekcie. Jeden projekt może zo-
stać zgłoszony przez maksymalnie
trzech autorów. Należy dołączyć listę
co najmniej 30 osób popierających pro-
jekt (innych niż projektodawca), przy
czym do każdego projektu musi być do-
łączona odrębna lista.

CCzzeeggoo mmoożżee ddoottyycczzyyćć pprroojjeekktt??
Zadań własnych m. st. Warszawy

przypisanych dzielnicy, takich jak np.:

budowa dróg, chodników, ścieżek ro-
werowych, placówek oświatowych, bo-
isk sportowych; remonty placówek
oświatowych, sadzenie roślinności, do-
karmianie zwierząt, organizacja im-
prez kulturalnych i sportowych, wy-
stawy, koncerty spotkania z ciekawy-
mi ludźmi, organizacja zajęć dla dzie-
ci i seniorów.

JJaakk oocceenniiaa PPaann zzggłłoosszzoonnee ddoottyycchhcczzaass
pprroojjeekkttyy ii kkttóórree PPaannaa zzddaanniieemm ssąą nnaajjcciiee-
kkaawwsszzee ii nnaajjbbaarrddzziieejj ppoottrrzzeebbnnee?? 

Za nami trzy edycje budżetu party-
cypacyjnego, właśnie trwa kolejna –
czwarta. Dużo osób wie już, czym jest
proces partycypacji lub przynajmniej
o nim słyszało, ale ciągle jest jeszcze
wiele osób, którzy nie znają możliwo-
ści, jakie daje budżet partycypacyjny.
Urząd stara się do nich dotrzeć różny-
mi sposobami.  Organizujemy punkty
informacyjne, maratony pisania pro-
jektów, wydajemy publikacje dotyczą-
ce budżetu partycypacyjnego, które
wraz z plakatami i ulotkami dystrybu-
ujemy do publicznych placówek na
Ursynowie, placówek ZOZ, spółdziel-
czych domów kultury oraz spółdziel-
ni mieszkaniowych. Prosiliśmy także
ursynowskie parafie o informowanie
o możliwości składania projektów w
czasie ogłoszeń parafialnych podczas
niedzielnych mszy świętych. Staramy
się także dotrzeć do młodzieży – stąd
organizacja lekcji w szkołach, o któ-
rych wspominałem wcześniej. Wszyst-
kie projekty są równie ważne i po-
trzebne, ponieważ są odpowiedzią na
potrzeby ursynowskiej społeczności.
Jak pokazały wyniki głosowania po-
przedniej edycji, bardzo ważne obok
bezpieczeństwa, jest przyjazne oto-
czenie wśród zieleni. Jeśli chodzi o
projekty, które zrealizowaliśmy do tej
pory, to najbardziej zauważalne są
murale. Wyróżniają naszą dzielnicę
na tle innych, a miejsca w których po-
wstają, zyskują indywidualny charak-
ter. Z początkiem nowego roku rozpo-
częliśmy pracę nad realizacją projek-
tów z poprzedniej edycji. Mam na-
dzieję, że będą Państwo z nich korzy-
stać. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Już teraz serdecznie zapraszam ro-
dziny z dziećmi na bezpłatne seanse
filmowe dla dzieci. Wszelkie informa-
cje będą dostępne na stronie www.ur-
synow.pl. Korzystając z okazji chciał-
bym Państwu złożyć najlepsze życze-
nia noworoczne i zachęcić do zgłasza-
nia projektów.

R o z m a w i a ł   R a f a ł  K o s

W najbliższą niedzielę dzielnica Ursynów obchodzi symboliczne czterdzieste
urodziny. Dokładnie 8 stycznia 1977 roku, o godz. 10.00 uroczyście przekazano
pierwsze klucze do mieszkania przy ul. Puszczyka 5. 

Szczęśliwym lokatorem był legendarny już Wacław Oświt, pracownik KBM Południe. 
W niedzielę o godzinie 18.00 na zewnętrznej elewacji budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów zostanie

uruchomiona instalacja świetlna informująca o jubileuszu. Ursynowscy urzędnicy zastrzegają jednak,
że wiele zależy od warunków pogodowych – bowiem montaż instalacji wymaga prac na wysokości,
które przy dużych opadach śniegu lub porywistym wietrze mogą być znacznie utrudnione. Niedzielna
iluminacja rozpoczyna cykl wydarzeń związanych z obchodami 40-lecia. Temat 40-lecia będzie
poruszany w kolejnych numerach „Passy”.

„Na naszych oczach nastąpił skok cywilizacyjny, a Ursynów zmienił się nie do poznania – dziś jest
miejscem życia ambitnych, twórczych i nowoczesnych Polaków. To dla nich staramy się stworzyć
najatrakcyjniejsze i wygodne miejsce życia oraz zapewnić ofertę odpowiadającą ich wymaganiom”
– powiedział o Ursynowie burmistrz  Robert Kempa.

Urodziny Ursynowa coraz bliżej

Święta na stołecznych drogach
Święta Bożego Narodze-
nia za nami. Dla poli-
cjantów był to czas
wzmożonej pracy. Od
piątku do poniedziałku
na stołecznych drogach
doszło do 201 kolizji oraz
15 wypadków, w których
dwie osoby poniosły
śmierć, a 14 osób zostało
rannych. Policjanci za-
trzymali 12 nietrzeźwych
kierujących.

Okres świąt to dla policjan-
tów ruchu drogowego czas in-
tensywnej pracy. Funkcjona-
riusze KSP dbali o bezpieczeń-
stwo na stołecznych ulicach,
zapewniali między innymi
płynność ruchu wyjazdowego
i wjazdowego oraz kontrolo-
wali prędkość i trzeźwość kie-
rujących.

Mimo że święta za nami, po-
licjanci nadal apelują o ostroż-
ną jazdę i stosowanie się do
przepisów ruchu drogowego.
Pieszym przypomina się o obo-
wiązku noszenia odblasków.
Dotyczy to nie tylko osób po-
ruszających się po zmroku po-
za obszarem zabudowanym.
Do noszenia odblasków zachę-
ca się również przemieszczają-

cych się ulicami miasta. Ele-
mentami odblaskowymi mogą
być przedmioty doczepiane do
ubrania, opaski, kamizelki oraz
smycze. Ważne jest ich umiesz-
czenie: odblaski nośmy na wy-
sokości kolan, dłoni, w okolicy
środka klatki piersiowej i ple-
ców – wówczas będziemy mie-
li pewność, że są dobrze wi-
doczne dla innych uczestników
ruchu drogowego.

Warto przypomnieć, że po
zmroku pieszy ubrany w ciemny
strój jest widziany przez kierują-
cego pojazdem z odległości oko-
ło 40 metrów. Natomiast osoba
piesza, mająca na sobie elemen-
ty odblaskowe, staje się widocz-
na nawet z odległości 150 me-
trów. Te dodatkowe metry po-
zwalają  kierowcy wyhamować i
bezpiecznie ominąć pieszego.

P o l
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Statystyczny zapis współczesnego Ursynowa

Jak wyglądamy na tle Warszawy
Urząd Statystyczny w Warsza-
wie; wydawca „Rocznika Staty-
stycznego Warszawy”, a w ra-
mach „Przeglądu Statystyczne-
go”, przeglądu dzielnic stolicy –
daje podstawowe źródła  dla te-
matu: „statystyczny zapis
współczesnego Ursynowa”.

Jesteśmy młodą, a jednocześnie
nowoczesną dzielnicą współcze-
snej Warszawy. Powierzchnia

geodezyjna Ursynowa to 4379 ha , w tym
grunty zabudowane 2255 ha, użytki rol-
ne  1137 ha , grunty leśne i zadrzewione
925 ha  i grunty pod wodami 18 ha.

Dzielnica nasza zajmuje 8,5 % ob-
szaru stolicy . W tej dziedzinie wyprze-
dzają ją Wawer 15,4 % i Białołęka 14, 1
% , a w dziedzinie ilości gruntów rol-
nych  obok wymienionych dzielnic tak-
że Wilanów.

Jesteśmy dumni z zakupionego dla
miasta w marcu 1938 przez prezyden-
ta Stefana Starzyńskiego  od rodziny
Branickich Lasu Kabackiego i z nowo
zorganizowanych zakrzewionych par-
ków . Ale pod względem gruntów le-
śnych i zakrzewionych biją nas dzielni-
ce: Wawer (2914 ha) , Wesoła (1313
ha ) i Białołęka (1147 ha). Mimo tej sy-
tuacji dzielnica nasza posiada grunty
pod nową zabudowę i  w czasach nowej
fazy rozwoju koniunktury gospodar-
czej może ofiarować przyszłym miesz-
kańcom Warszawy tereny pod zabudo-
wę mieszkaniową i usługową.

„ Złoty okres” rozwoju budowlanego
w Warszawie i w naszej dzielnicy już mi-
nął. Na 30083 podmiotów gospodarki
narodowej w rejestracji Regon w dzie-
dzinie budownictwa Ursynów posiadał
ich na dzień 30 czerwca 2016 r. tylko
1976,  a więc dwukrotnie mniej niż
Śródmieście i znacznie mniej niż Wola
i Praga Południe.

Bardzo skromny ruch budowla-
ny w latach 2015-2016 na Ur-
synowie, w Ursusie, Śródmie-

ściu, Wesołej i  we Włochach,  za to bu-
downictwo dynamicznie rozwija się na
Woli,  Bielanach i  Wilanowie.

W pierwszym półroczu 2015 r. zbudo-
wano na Ursynowie tylko 17 mieszkań
indywidualnych, w 2016 roku – 15.  Dra-
matycznie spadła w tym czasie liczba
budowanych mieszkań na sprzedaż lub
wynajem – z 403 do 45. Mieszkań ko-

munalnych i zakładowych nie budowa-
no. Mieszkania indywidualne budowa-
ły rodziny o wysokich standardach do-
chodów, biorąc pod uwagę przeciętną
powierzchnię użytkową tych  lokali (
262,4 m kw.) . Przeciętna powierzchnia
użytkowa mieszkań na sprzedaż i wyna-
jem jest znacznie mniejsza - 120,5 mkw.

S ytuacja demograficzna Ursy-
nowa jest podstawą do opty-
mizmu, skoro w 2015 roku

mieliśmy przyrost naturalny wynoszą-
cy 5,26 na 1000 osób, a więc dodatni w
przeciwieństwie do szybko starzejących
się :Śródmieścia, Ochoty, Pragi Północ,
Woli, Mokotowa i Żoliborza. Większy
przyrost naturalny od Ursynowa noto-
wano w 2015 r. w Wilanowie (15,75),
Białołęce (12, 94), Ursusie i Bemowie.
Jesteśmy stosunkowo mało atrakcyjną
dzielnicą, skoro w roku 2015  na pobyt
stały napłynęły do nas 1202 osoby, a
odpłynęło  1020. Pod względem salda
migracji  musimy uznać wyższość  więk-
szości dzielnic Warszawy, a przede
wszystkim :Białołęki, Włoch i Wilano-
wa. Kobiety dominują w naszej dzielni-
cy: jest ich 114 na 100 mężczyzn. W
skali całej Warszawy  wskaźnik femini-
zacji jest jeszcze wyższy –118.

Struktura demograficzna ludności
Ursynowa powoduje, że mamy stosun-
kowo niski wskaźnik zgonów na 1000
mieszkańców (6,00 przy 

10, 39 w Warszawie).  Wskaźnik za-
wieranych małżeństw wynosił w Ursy-
nowie w 2015 r. 4,05 i był niższy od
przeciętnego w Warszawie  (4,50). Ma-
my w dzielnicy znaczny odsetek tzw.
małżeństw koleżeńskich.

Tylko około 70 % mieszkańców,
w świetle statystyki kościelnej,
identyfikuje się  z dzielnicą.

Reszta, korzystając z  najmowanych
mieszkań, na weekendy, a przede
wszystkim na święta – opuszcza Ursy-
nów, jadąc do rodzin rozsianych na Ma-
zowszu i Podlasiu. W gwarze dzielnico-
wej nazywamy ich „słoikami” , bo przy-
wożą z domów rodzinnych  zapasy żyw-
ności. Fakt ten wpływa w sposób istot-
ny na trudności budowy więzi społecz-
nych na różnych szczeblach, szczegól-
nie w blokach mieszkaniowych  a tak-
że na organizację życia religijnego. 

Infrastruktura Ursynowa, w świetle
danych „Rocznika Statystycznego War-

szawy” 2015 r.,  wykazuje, że zasoby
mieszkaniowe dzielnicy – zamieszkałe i
niezamieszkałe – wynosiły 68923, a na
1000 mieszkańców 464,5. Przeciętna po-
wierzchnia  użytkowa ursynowskiego
mieszkania  na 1 mieszkańca była znacz-
nie większa od przeciętnej dla Warszawy.

W strukturze podmiotów gospodar-
ki narodowej dominuje u nas  handel,
naprawa pojazdów samochodowych i
obsługa rynku nieruchomości. Z bu-
downictwem  i rzemiosłem związanych
jest  6,3 % podmiotów, z opieką zdro-
wotną i  pomocą społeczną 6,1 % , z
edukacją 4,4 %, z działalnością finanso-
wą i ubezpieczeniową 3,6 %. Jesteśmy
dzielnicą wybitnie usługową, zdomi-
nowaną przez ludzi z wyższym i śred-
nim wykształceniem.

Dumą dzielnicy jest SGGW –
krajowe centrum kształcenia
specjalistów dla polskiego rol-

nictwa, leśnictwa ogrodownictwa i go-
spodarki żywnościowej. Uchwałą Sena-
tu Uczelni z 21 marca 2016 r. uczelnia ta
czuje się kontynuatorką tradycji Insty-
tutu Agronomicznego w Marymoncie,
założonego 23 września 1816 r., Prak-
tycznej Szkoły Weterynaryjnej, założonej
25 września 1816 r. oraz Szkoły Szczegól-
nej Leśnictwa, założonej 17 październi-
ka 1816 r., a także Instytutu Gospodar-
stwa Wiejskiego i Leśnictwa  w Puła-
wach z 1869 r., a także powstałego w
1906 Wydziału Rolniczego Towarzystwa
Kursów w Naukowych, z których wyro-
sła 17 września 1918 r. Królewsko-Po-
lska Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie. Uczelnia kształci ponad 23
tys. studentów, w tym 809  z zagranicy,
na 37 kierunkach studiów stacjonarnych
i zatrudnia pond 1300 nauczycieli aka-
demickich. Dzięki zabiegom Senatu i ko-
lejnych rektorów  ma najnowocześniej-
szy w III RP  kampus z nowoczesną bi-
blioteką i Muzeum i Niepublicznym Za-
kładem Opieki Zdrowotnej. Ostatnio
uruchomiono  Centrum Wodne, Wetery-
naryjne Centrum Badawcze  i Centrum
Badań Biomedycznych. 

Wieloletnie zabiegi działaczy samo-
rządowych o  uruchomienie Szpitala
Południowego dla dzielnicy liczącej bli-
sko 150 tys. mieszkańców nie dały jesz-
cze rezultatu, ale budowa Szpitala ruszy-
ła. Mamy natomiast 99  przychodni  (na
jedną przychodnię przypada 1500 lud-

ności) i 51 aptek.  W prywatnych przy-
chodniach  ceny za kilkunastominutowe
wizyty u  lekarzy specjalistów znacznie
wzrosły i wahają się od 100 do 400 zło-
tych. Kryzys w publicznej służbie zdro-
wia Ursynów odczuwa podobnie jak in-
ne dzielnice Warszawy i cała Polska.

W analizie poziomu cen sta-
tystyka Urzędu Statystycz-
nego Warszawy i Główne-

go Urzędu Statystycznego eksponująca
deflację nie bierze pod uwagę znaczne-
go wzrostu cen wielu towarów prze-
mysłu spożywczego, lekarstw,  komor-
nego i wszelkiego rodzaju usług przed-
siębiorstw prywatnych i publicznych.
W tej dziedzinie, w przeciwieństwie do
czasów II Rzeczypospolitej, nie widać
aktywnych działań związków zawodo-
wych uruchamiających kontrolę spo-
łeczną nad rzeczywistymi zmianami  w
kosztach  utrzymania ludzi pracy na-
jemnej.

W formach własności podmiotów go-
spodarki narodowej  dominują na Ursy-
nowie osoby fizyczne, prowadzące dzia-
łalność gospodarczą (67, 9 %) . Mniej-
szą rolę odgrywają  spółki handlowe i cy-
wilne ( 29,9 %), stowarzyszenia i orga-
nizacje społeczne (1,5 %), fundacje
,(1,2% ) i spółdzielnie ( 0,1 %). Jesteśmy
dzielnicą zdominowaną w handlu przez
wielkie międzynarodowe korporacje. 

Sytuacja na rynku pracy w Ursy-
nowie jest dobra .Na dzień 30
czerwca 2016 r. mieliśmy  2328

zarejestrowanych bezrobotnych   w tym
1186 kobiet. Bez prawa do zasiłku było
ich  85,7% . Blisko połowa bezrobot-
nych na Ursynowie  pozostaje bez pra-
cy dłużej niż jeden rok.  W ubiegłym
roku  na 1000 osób pracujących było
33 bezrobotnych. W skali warszawskiej
wśród bezrobotnych dominowały oso-
by w wieku 35-44  ( 26,2 %) i seniorzy
– 55 lat i więcej (26,4 %) . Wśród bez-
robotnych 28,9 % stanowiły osoby z
wyższym wykształceniem.

W związku z tym warto przypo-
mnieć, że dzielnica nasza nie ma ani
jednego technikum i zaniedbane jest
szkolnictwo zasadnicze zawodowe.
Musimy szukać specjalistów do elemen-
tarnych napraw domowych w innych
dzielnicach.

Według miejskiej statystyki, w
czerwcu 2016 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w sektorze
przedsiębiorstw  w Warszawie wyno-
siło 5413,32 zł. Nie mając potwierdze-
nia  statystycznego, zakładam, że na
Ursynowie w przedsiębiorstwach bu-
dowlanych,  przemysłowo-przemy-
słowych, transportowych i wszelkie-
go rodzaju usługowych było ono
znacznie niższe. Niestety, nie jest to
przedmiotem oficjalnych badań staty-
stycznych. 

W alorem Ursynowa jest do-
bra sytuacja  komunikacyj-
na  dzięki linii metra, roz-

budowanej komunikacji samochodo-
wej i rosnącej liczbie  ścieżek rowero-
wych. W ubiegłym roku zanotowano
na Ursynowie 550 samochodów i cią-
gników na 1000 przedstawicieli ludno-
ści. W Warszawie liczba ta wynosiła
749. W tej dziedzinie dogoniliśmy Euro-
pę Zachodnią.

Powszechny niepokój budzą skutki
planowanych inwestycji drogowych, do
których mieszkańcy Ursynowa nie są
przygotowani, podobnie  jak do zapo-
wiadanych znacznych podwyżek ubez-
pieczeń samochodowych.

W ubiegłym roku niepokój działaczy
samorządowych i mieszkańców Ursy-
nowa budziła niska suma wydatków
części dzielnicowej budżetu miasta, wy-
nosząca na 1 mieszkańca  2093 zł, pod-
czas gdy na 1 mieszkańca Śródmieścia
wynosiła ona 4879 zł., Pragi Północ –
4199 zł,  Wilanowa  3380 zł.

Jesteśmy uprzywilejowani na Ursy-
nowie w dziedzinie bezpieczeństwa pu-
blicznego. Liczba przestępstw w sto-
sunku do liczby mieszkańców jest na
Ursynowie  i w Rembertowie najniższa
w stosunku do pozostałych dzielnic sto-
licy. Dominują przestępstwa o charak-
terze gospodarczym.

J eśli chodzi o kulturę, blisko 150-
tysięczna dzielnica nie posiada
odrębnie funkcjonującego te-

atru, znaczącego muzeum, poza mu-
zeami bibliotecznymi. Czytelnictwo jest
u nas skromniejsze w porównaniu do
Śródmieścia, Ochoty i Woli.

Imponująca natomiast jest działal-
ność Biblioteki im. Juliana Ursyna
Niemcewicza , jej aktywność wydawni-
cza i odczytowa oraz związanej z nią
Czytelni Naukowej.

M a r i a n  M a r e k  D r o z d o w s k i
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Dzień przed wigilią zmarł w
wieku 67 lat Stanisław Wiela-
nek, piewca naszego miasta,
kolekcjoner wszystkiego, co
związane z Warszawą, kom-
pozytor, wokalista, twórca
obrosłej legendą “Kapeli
Czerniakowskiej”.

Warszawa była miłością
życia Staśka, jak go
wszyscy nazywali. W

dorobku ma 34 płyty, w tym aż sześć
złotych. W 1990 r. zdobył główną
nagrodę w organizowanym przez
polską emigrację we Francji konkur-
sie im. Toli Korian za wykonanie
utworu „Ej wy, wierzby”. W 1994 r.
wydał książkę “Szlagiery starej War-
szawy”. Skąd wygrzebał teksty pio-
senek warszawskich przedmieść z
okresu przedwojennego, a nawet z
czasów zaborów, na zawsze pozo-
stanie jego tajemnicą. Książka Staś-
ka to prawdziwa historia starej War-
szawy opowiadana w piosenkach
przez znanych i zupełnie niezna-
nych, podwórkowych artystów. Ma-
rek Gaszyński, twórca warszawskie-
go “hymnu”, czyli wykonywanej
przez Czesława Niemena kultowej
piosenki “Sen o Warszawie”, tak pi-
sał o Wielanku: “Stasiek to warsza-
wiak prawdziwy, nie malowany, ani
żaden udawany. Żyje w tym mieście
od roku 1949, pracuje od 1970, kie-
dy to założył Kapelę Czerniakow-
ską. Potem była jeszcze od roku 1984
Kapela Warszawska, a jeszcze póź-
niej postanowił występować jako so-
lista i dobierać sobie różnych muzy-
ków na koncerty i na nagrania. Z
kapelami wędrował ulicami War-
szawy, jeszcze nie tak pięknej jak
dzisiaj... To swój chłop, ma charak-
ter, siłę, lubi się zabawić, powspo-
minać. A najważniejsze, że lubi ży-
cie, czemu daje wyraz w swoich pio-
senkach”.

To fakt, Stasiek lubił życie i był
życia ciekawy. Znałem go od
lat sześćdziesiątych, byliśmy

sąsiadami – on mieszkał na tzw. Ho-
łówkach, w dogodnej bliskości legen-
darnej knajpy “Sielanka”, ja na ul. Ga-
garina przy Sieleckiej. Mieliśmy mnó-
stwo wspólnych znajomych z dziel-
nicy i ze szkoły. Stasiek ukończył za-
wodówkę w WZM na ul. Czerniakow-
skiej, a potem technikum mechanicz-
ne mieszczące się wówczas na naroż-
niku Czerniakowskiej i Nowosielec-
kiej, na terenie kompleksu sakralnego.
Wychowywał się wśród tzw. czernia-
kowskich “urków”, w większości zde-
klarowanych kryminalistów, prze-
strzegających jednak ściśle knajackie-
go kodeksu, polegającego m. in. na
zakazie donoszenia na kogokolwiek,
okradania sąsiadów, napadania w kil-
ku na jednego i poszanowaniu, czyli
nietykalności osób starszych. Stasiek

potrafił znaleźć z nimi wspólny język,
choć był niekarany i nigdy nie miał
żadnych problemów z prawem. Był
osobą, a z upływem czasu osobisto-
ścią, powszechnie szanowaną na
Czerniakowie.       

Miał w sobie to męskie
“coś” i jak nikt inny po-
trafił inspirować i zachę-

cać kolegów do pisania o dynamicz-
nie rozwijającej się Warszawie. Przez
trzynaście lat kierował Kapelą Czer-
niakowską, zespołem który założył
w 1970 roku. To dzięki niemu pio-
senka warszawskich przedmieść
szturmem wdarła się na salony i by-
ła śpiewana na najlepszych polskich
estradach. Kapela Czerniakowska
stanęła w jednym rzędzie z wybitny-
mi wykonawcami lat siedemdzie-
siątych. Mimo to Stasiek nie odma-
wiał występów na prywatnych uro-
czystościach, organizowanych przez

kolegów z dzielnicy. W listopadzie
1971 r. Kapela Czerniakowska za-
grała na weselu naszego szkolnego
kolegi Sylwka Pietrzaka, które, jak to
bywało w tamtych czasach, odbyło
się w  mieszkaniu pana młodego
przy ul. Chełmskiej 16. Była to jedna
z najbardziej udanych imprez w mo-
im życiu.   

Po rozpadzie zespołu toczył
się sądowy spór o prawo
własności do nazwy Kapela

Czerniakowska, który Stasiek prze-
grał. W 1985 r. założył więc Kapelę
Warszawską. Na płytach CD i nie-
zliczonych ilościach kaset magneto-
fonowych znalazły się piosenki war-
szawskie, lwowskie, legionowe, ży-
dowskie, biesiadne oraz kolędy.
Sześć złotych płyt mówi samo za sie-
bie i dowodzi  popularności muzyki
prezentowanej przez Wielanka. Ja-
ko aktor Stasiek zagrał w filmach
“Godzina W”, “Piosenki z mojej
dzielnicy”, “Wycieczka na Pragę”
oraz “Miasto 44”. W 2014 r. w wybo-
rach samorządowych kandydował
z trzeciego miejsca na liście Prawa i
Sprawiedliwości do Rady Warsza-
wy w swoim mateczniku na Moko-
towie. Uzyskał 1368 głosów popar-
cia i zdobył mandat radnego. Trzy
dni przed śmiercią został udekoro-
wany przez ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego Piotra Gliń-
skiego brązowym medalem „Zasłu-
żony Kulturze Gloria Artis”. 

Stasiek od pewnego czasu
borykał się z chorobą wień-
cową. Umarł nagle, we śnie.

Został pochowany w grobie rodzin-
nym na cmentarzu przy ul. Powsiń-
skiej na Sadybie. Warszawa poniosła
wielką stratę, odszedł jeden z jej naj-
wierniejszych synów. Żonie Graży-
nie, córce Lidii i bratu Ryszardowi
składam serdeczne wyrazy współ-
czucia. Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Moje pożegnanie ze
Staśkiem

Pozostał 
na Czerniakowie

Czwartego stycznia na cmentarzu Czernia-
kowskim pożegnaliśmy Staśka Wielanka. Ten po-
pularny kompozytor, śpiewak, gitarzysta i akor-
deonista, zmarł nagle tuż przed świętami, w pią-
tek, 23 grudnia. Zaledwie trzy dni przed śmiercią
odebrał z rąk ministra kultury i dziedzictwa na-
rodowego Piotra Glińskiego – Brązowy Medal
Zasłużony dla Kultury Gloria Artis. Chciałem mu
pogratulować wyróżnienia, składając życzenia
świąteczne. Nie zdążyłem.

Urodził się 13 listopada 1949 roku na warszaw-
skim Czerniakowie. Tam się wychował i mieszkał
przez całe życie. Kultywował tradycje przedwojen-
nych orkiestr podwórkowych, był popularyzato-
rem starych ballad, warszawskiego i lwowskiego
folkloru miejskiego, piosenek żydowskich i wię-
ziennych. Utrwalił je na kasetach (Szmonces i li-
ryka, 1987) i 34 płytach (w tym 6 złotych). Ostat-
nie płyty: City Boy (2004), Ach to życie (2008),
Ona niepewna (2015). Nagrał muzykę do filmu
„Piosenki mojej dzielnicy” (reż. Grzegorz Dubow-
ski). Opracował i wydał śpiewnik andrusowski
„Szlagiery starej Warszawy” (1994). 

Z zawodu specjalista obróbki skrawaniem,
ukończył Studium Muzyczne im. Henryka Wie-
niawskiego. Założył i prowadził Kapelę Czernia-
kowską (1970-1984), a następnie Kapelę War-
szawską. Wystąpił w kilku tysiącach programów
estradowych, wielokrotnie koncertował w Sta-
nach Zjednoczonych i Kanadzie. 

Był laureatem nagrody tygodnika „Południe” za
dbałość o język polski, folklor warszawski i dzia-
łalność społeczną (2002). Wystąpiliśmy razem
w II konkursie piosenek o Warszawie (2004),
wtedy jego piosenka W praskiej kafejce „Pod Fre-
gatą” zdobyła nagrodę publiczności, a moja Pio-
senka Warszawska wyróżnienie. Na V Ogólnopol-
skim Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława
Fogga (2008) miałem przyjemność wręczać mu
Złoty Liść Retro. Otrzymał wówczas także od-
znaczenie Zasłużony dla Warszawy. Od tej pory
byliśmy w stałym kontakcie. Nie mogę uwierzyć,
że już cię nie usłyszę Żegnaj, Stasiu.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Już nie usłyszymy Staśka Wielanka

Zmarł najwierniejszy bard Warszawy
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Warszawiacy wybrali najlepsze
restauracje w stolicy w 2016 ro-
ku. Miło jest nam poinformo-
wać, że najlepszą knajpą serwu-
jącą kuchnię polską w Warsza-
wie została restauracja „Kucha-
rek Sześć” z Ursynowa, awansu-
jąc z ubiegłorocznego drugiego
miejsca. Zwycięskie lokale zo-
stały wyłonione na podstawie
średniej ocen oddanych przez
użytkowników portalu Pysz-
ne.pl. 

Jakby tego było mało, to nie jedyne
wyróżnienie zdobyte przez Kucharki.
Restauracja okazała się również bez-
konkurencyjna w kategorii najlepszej
restauracji z dowozem i to drugi rok z
rzędu! Wygląda więc na to, że warsza-
wiacy doceniają tradycyjne dania jak z
domowej kuchni – pomidorową, scha-
bowego czy pierogi – a właściciele re-
stauracji nie osiadają na laurach.

– Pragniemy podziękować wszyst-
kim naszym klientom za to wyróżnie-
nie. Jest to dla nas wielkie osiągnięcie i
ukoronowanie trzech lat ciężkiej pracy
– mówi właściciel restauracji. – Dzięki
wygranej uświadomiliśmy sobie, że na-
sza filozofia, którą się kierujemy: zero

kompromisów, produkty najwyższej ja-
kości, zero konserwantów – jest słuszna,
i że robimy to, czego oczekują nasi klien-
ci. Cały czas podkreślamy, że nasz suk-
ces jest zawsze efektem pracy całej za-
łogi i wzajemnych inspiracji, aby stwo-
rzyć kuchnię uczciwą i smaczną. Na-
groda ta jest dla nas jednocześnie mo-
tywacją i silnym impulsem do jeszcze
cięższej pracy. Dziękujemy za zaufanie,
jakim nas państwo obdarzyli.

Restauracja „Kucharek Sześć” mieści
się na Ursynowie, przy ul. Dereniowej
6. Można tam zamówić potrawy w sosie
– np. gulasz, zrazy wołowe, czy też gołąb-
ki; potrawy smażone – klasyczne schabo-
we, mielone, a także kotlety szwajcarskie
czy sznycle; dania z grilla – wyśmienitą
karkówkę, łososia, pierś z kurczaka, czy
dania z ryby albo coś na słodko, z kulto-
wymi już leniwymi na czele. Efekt jest za-
wsze ten sam – wszystko smakuje do-
skonale. Koniecznie należy jednak za-
znaczyć, że dania przygotowywane są
bez dodawania żadnych ulepszaczy i in-
nych tego typu udziwnień.

Dania serwowane są zarówno na miej-
scu, jak również na wynos, z dowozem
i tu tkwi kolejny atut restauracji. Często
zdarza się, że knajpy oferują bardzo do-

bre jedzenie, jednak ich czar pryska za-
raz po zapakowaniu ich w pudełko. Nie
w tym przypadku. Sekretem restauracji
Kucharek Sześć jest opakowanie. Aby
nie uronić ani odrobiny ze smaku i aro-
matu oferowanych potraw, używane są
jedynie hermetycznie i termicznie za-
mykane opakowania firmy Duni. Na-
stępnie dostawcy przewożą dania w spe-
cjalnych termosach produkowanych
przez firmę Furmis, których funkcją jest
nie tylko izolowanie ciepłych posiłków od
warunków zewnętrznych, ale wręcz ich
dogrzewanie – termos zapewnia możli-
wość utrzymania temperatury do 85 °C.
Dzięki temu, produkty wychodzące z re-
stauracyjnej kuchni są zawsze gorące i
apetyczne. Zupełnie tak, jakby były przy-
rządzone w domu.

Kiedy w środku dnia nagle zaburczy
Wam w brzuchu albo mocno zapragnie-
cie domowych pierogów, smacznej po-
midorowej czy mielonego, to w cale nie
musicie już dzwonić do mamy... Wy-
starczy po prostu udać się na Derenio-
wą do „Kucharek Sześć” albo chwycić za
telefon, bo tam zawsze jest co zjeść. Ta-
kie wyróżnienie i to przyznawane prze-
cież przez konsumentów musi o czymś
świadczyć. L u K

Restauracja „Kucharek Sześć” najlepsza w Warszawie

W dniach 26-28 grudnia 2016 r. w naszej
dzielnicy odbyło się pięć koncertów Bo-
żonarodzeniowych.  W świąteczny, tak
wyjątkowy czas, ursynowianie z rodzi-
nami lub znajomymi mogli uczestniczyć
w budujących świąteczną atmosferę wy-
darzeniach artystycznych. 

Koncerty zostały zrealizowane przez Urząd
Dzielnicy Ursynów, we współpracy z ursynowski-
mi parafiami, a każdy z nich odbył się w innym ko-
ściele. Pierwszy koncert kolęd pt. „Świątecznie” w
wykonaniu Beaty Bednarz z zespołem miał miej-
sce 26 grudnia w kościele pw. św. Apostołów Pio-

tra i Pawła. Tego samego dnia w kościele pw. Ofia-
rowania Pańskiego wystąpiła jedna z najlepszych
grup wokalnych w Polsce – SOUND’N’GRACE. O
wszystkim, co według autorów kolęd wiązało się
z narodzinami w betlejemskiej stajence, w Koście-
le pw. św. Katarzyny opowiedział chór ANIMATO
wspierany przez zespół instrumentów dawnych
ARS NOVA. W święta była także okazja, aby posłu-
chać kolęd zagranicznych – w czasie koncertu w ko-
ściele pw. bł. Władysława z Gielniowa wystąpiła
wraz z zespołem znana i ceniona piosenkarka po-
chodzenia greckiego – Eleni. W programie tego
wydarzenia znalazły się najpopularniejsze kolę-
dy oraz piosenki bożonarodzeniowe polskie i zagra-
niczne. W czasie koncertu „Kolędy wielkie”, ostat-
niego z cyklu koncertów bożonarodzeniowych,
ursynowska publiczność bardzo ciepło przyjęła
Annę Wyszkoni.  W świątecznym programie zna-
lazło się kilka nastrojowych utworów z jej autorskie-
go repertuaru m. in. „Wiem, że jesteś tam” i „W ca-
łość ułożysz mnie”. Wybranym koncertom towarzy-
szyły ciekawe iluminacje świetlne, które niewątpli-
wie budowały atmosferę i podkreślały piękno ur-
synowskich ołtarzy. Wszystkie koncerty cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem, a każdemu z pięciu
wydarzeń towarzyszyła wysoka frekwencja i entu-
zjazm zgromadzonej publiczności.

Świąteczne koncerty na Ursynowie 

Wieczór polsko-egipski w Domu Sztuki

Politechnika znowu w Arenie, ale bez sukcesu
Siatkarze ONICO AZS Politechnika powrócili do Areny Ursynów, rozegrawszy w niej mecz z Ef-

fectorem Kielce w 1/8 Pucharu Polski. Po ostrej wymianie ciosów warszawiacy przegrali 2:3
(23:25, 25:21, 25:14, 22:25 i 12:15 w tie-breaku), odpadając z pucharowych rozgrywek. Trener
Jakub Bednaruk był bardzo niezadowolony, tym bardziej, że warszawskiej drużynie nie wiedzie
się również w rozgrywkach Plus Ligi (dopiero 11. miejsce). 

Nowy rok nie mógł się lepiej zacząć w Domu Sztuki SMB „Jary”. W środę wieczorem
kolejno sala widowiskowa i galeria plastyczna zapełniły się po brzegi na specjalnej
imprezie polsko-egipskiej. Głównym punktem programu był wernisaż wystawy prac
Izabeli Uchman – plastyczki i konserwatorki dzieł sztuki, obecnie mieszkającej w
Kairze – zainspirowanych arabską kaligrafią. 

Jest to pierwsza wystawa dzieł tej artystki w Warszawie. Pani Izabela frapująco wprowadziła go-
ści wernisażu w tajniki swojej twórczości.Duże zainteresowanie wzbudził też pokaz filmu dokumen-
talnego nieżyjącego już Piotra Parandowskiego pt. „Egipt Michałowskiego” (chodzi o postać symbo-
liczną dla badań archeologicznych w Egipcie, jaką był prof. Kazimierz Michałowski). Słowem wstęp-
nym film poprzedziła wdowa po reżyserze Ewa Parandowska.

Dom Sztuki gościł na tej szczególnej imprezie ambasadora Arabskiej Republiki Egiptu w Polsce –
Hosama Rafika Mohameda Alkaweesha (na zdjęciu z Izabelą Uchman), ambasadorów i pracowni-
ków ambasad kilku innych państw arabskich oraz byłego ambasadora Polski w Egipcie – Grzegorza
Dziemidowicza wraz z małżonką Niną Dziemidowicz (oboje walnie przyczynili się do zorganizowa-
nia tego udanego polsko-egipskiego wieczoru w Domu Sztuki, niemniej bardzo znaczący był też
wkład samej placówki). Ambasada Egiptu objęła całe wydarzenie patronatem honorowym. A B U
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Piórem Derkacza

Bogdan Smoleń (1947-2016)
aarrttyyssttaa kkaabbaarreettoowwyy,, aakkttoorr,, ppiioosseennkkaarrzz

Aktorów kabaretowych, można podzielić na trzy kategorie. Pierwsza to taka, gdzie aktor lub
aktorzy potrafią rozbawić całą salę.  Druga polega na tym, że część widowni czuje się rozbawio-
na, pozostała jest zamrożona. Trzecia kategoria jest bardzo specyficzna.  Cała widownia nie re-
aguje na dowcipy, za to opowiadający zalewają się łzami ze śmiechu. Kabaret, bez względu na
kategorię, ma swoich wykonawców i swoją widownię. Pojawia się w naszych domach, na uli-
cach, i nawet w parlamencie. Kiedyś ktoś mądry powiedział, że życie to jeden wielki kabaret,
tylko artystów takich jak Bogdan Smoleń brak!. J e r z y  D e r k a c z

Zsejmowego podwórka zaczyna wiać nudą. A kiedy usłyszałem pieśń o pu-
czu w wykonaniu pewnej posłanki – idiotki, reprezentującej opozycję, po
prostu opadły mi ręce. Co oni – sejmowa opozycja i KOD – mają nam do

zaproponowania? Chciałbym usłyszeć konkrety w rodzaju: “PiS proponuje w fi-
nansach państwa (gospodarce) takie a takie rozwiązanie. To błąd, naszym zda-
niem powinno być tak i tak”. Wtedy wiedziałbym, że mam do czynienia z mądrą i konstruktywną
opozycją, na którą będzie można w najbliższych wyborach zagłosować. Ale do krzykaczy ślepo kry-
tykujących w czambuł wszystko, co tylko się da, mam mocno ograniczone zaufanie. Bez względu
na to jaką partię polityczną reprezentują. 

Weźmy dla przykładu taką .Nowoczesną. Lider tego ugrupowania Ryszard Petru,  ekonomista zwią-
zany z bankierami, ostatnio mocno lansuje pomysł o samorozwiązaniu się Sejmu. W połowie lipca
Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie .Nowoczesnej z powodu “naruszania kodek-
su wyborczego”. Nie pomogło odwołanie do Sądu Najwyższego. Jak skrupulatnie wyliczyły media,
w wyniku niechlujstwa i nieuctwa Petru i jego drużyna stracą 75 proc. rocznej subwencji, która wy-
nosi 6,2 mln złotych. Co roku, przez cztery lata, będą więc tracić 4,65 mln zł (łącznie 18,4 mln zł)
oraz jednorazowo 3,2 mln zł z dotacji podmiotowej. W sumie .Nowoczesna straci 21,8 mln zł. W tej
sytuacji trudno dać wiarę czystości intencji Petru i jego posłów w kwestii samorozwiązania się Sej-
mu. W zaistniałej sytuacji też bym nawoływał do nowych wyborów. 

Warto przypomnieć, że dzisiejszy obrońca wolności obywatelskich w swoim programie wybor-
czym postulował wprowadzenie jednolitego podatku VAT na poziomie 16 procent. Wdrożenie ta-
kiego rozwiązania oznaczałoby m. in. znaczne zwiększenie VAT na żywność, która stanowi istotną
część wydatków najbiedniejszych Polaków (obecnie obowiązują dwie stawki obniżone 5 i 8 proc.).
Partia pana Petru postulowała jednocześnie obniżkę podatku VAT na... towary luksusowe. Opala-
jący się w szczycie parlamentarnego konfliktu gdzieś na południu Europy Ryszard P. wydaje się więc
być orędownikiem najbogatszych, których chce uszczęśliwiać kosztem najbiedniejszych. Na mar-
ginesie nasuwa się pytanie, czy w ogóle można głosować na ugrupowanie niepotrafiące sklecić pro-
stego sprawozdania finansowego rozliczającego kampanię wyborczą? Czy takim ludziom można
w przyszłości powierzyć finanse całego państwa? Dla mnie ugrupowanie o nazwie Nowoczesna już
nie istnieje na polskiej scenie politycznej. Mam po dziurki w nosie krzykaczy i nieudaczników. 

Podobnie jest z Komitetem Obrony Demokracji. Poza pohukiwaniami o zagrożeniu wolności i noto-
rycznym eksponowaniu palców złączonych w literę “V”, co dla mnie jest błazenadą, KOD nie wnosi żad-
nych wartości do polskiego życia politycznego, a nawoływanie lidera KOD do “wypowiedzenia posłuszeń-
stwa władzy” to wręcz kryminał. Wybory, panie Jakiśtam, wygrywa się przy urnach, a nie na ulicy. A wrza-
ski o ograniczaniu wolności wypowiedzi to bzdura upichcona na tzw. okoliczność. Wystarczy wziąć do
ręki “Newsweek” Tomasza Lisa, “NIE” Jerzego Urbana, czy obejrzeć publicystykę w stacjach telewizyj-
nych TVN i Polsat. Piszą co chcą, mówią co chcą, podobnie jak inne wolne media w Polsce, włącznie z
lokalną „Passą”. Nikt nie słyszał o próbie cenzurowania czegokolwiek ze strony władz państwa. No i ta

okupacja sali sejmowej, po-
selskie dyżury, to nad wyraz
smutne dzielenie się tam
opłatkiem, by pokazać ludo-
wi swoją determinację w wal-
ce z reżimem zagrażającym
wolnościom obywatelskim.
Żenada. Nie ma na to innego
określenia.

Co do posłów i kierownic-
twa PiS, to gdyby żył “dzia-
dek” Piłsudski, powiedział-
by im to, co powiedział 11 li-
stopada 1918 r. współpra-
cownikom z rządu Ignace-
go Daszyńskiego, powołane-

go kilka dni wcześniej: “Wam kury szczać prowadzać, a nie politykę robić”. Bo PiS faktycznie zna się
na polityce niczym kura na pieprzu. Kierownictwo tej partii, a co za tym idzie szeregowi jej członkowie,
nadal nie potrafią pojąć, że w polityce bronią podstawową jest rapier, a nie pała. Trzeba umiejętnie fech-
tować, a nie walić na oślep, bo wtedy można strzelić w stopę samemu sobie. I Jarosław Kaczyński, i je-
go dwór co chwila ranią sobie stopy kompletnie nieprzemyślanymi ruchami. A to zaostrzenie przepi-
sów aborcyjnych (masowy protest), a to gmeranie przy ustawie o zgromadzeniach publicznych (pro-
test), a to sejmowa akcja przeciwko dziennikarzom (gigantyczna awantura), a to przymusowe ekshu-
macje ofiar katastrofy smoleńskiej, budzące w znacznej części społeczeństwa odrazę – a to znowu
ustawa “dezubekizacyjna”, krzywdząca wielu uczciwych i oddanych służbie krajowi policjantów. 

Trzeba nie mieć grama oleju w głowie, by o przysłowiowe byle gówno wszczynać konflikt z media-
mi, z którymi nikt nigdy nie wygrał. Sam Al Capone, w czasach kiedy nie istniał internet, a połącze-
nia telefoniczne z innymi miastami zamawiało się przez centralę, surowo zakazał swoim gangsterom
strzelania do pismaków. Za złamanie zakazu można było skończyć w rzece w “betonowych skarpet-
kach”. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego prezes Kaczyński nie utemperował nadzwyczaj wojow-
niczego marszałka sejmu Marka Kuchcińskiego. W ten sposób PiS miast zyskiwać poparcie, powoli je
traci. Może nie widać tego jeszcze w sondażach, ale uliczny vox populi jest najlepszym probierzem.      

A przecież Kaczyński i jego partia mają się czym pochwalić. Oto 2 grudnia 2016 r. agencja ratingo-
wa Standard&Poor’s podniosła perspektywę ratingu Polski z poziomu negatywnego do stabilnego. Czy-
li złowieszcze, wprowadzające społeczny niepokój perspektywy dla Polski, o których wykrzykuje się
na marszach KOD, a które w Sejmie podnosi opozycja, nie mają pokrycia w faktach. Od wielu lat sta-
ram się oceniać stan naszej gospodarki nie na podstawie poselskiej gadaniny, lecz na podstawie da-
nych statystycznych. To dlatego, że od dawna nie wierzę żadnemu politykowi.  Ostatnio Gerda Bro-
ker, niezależna firma doradcza nie powiązana z żadnym bankiem, ani z żadną instytucją ubezpiecze-
niową opierająca się na danych GUS, opublikowała opracowanie o stanie polskiej gospodarki, które
w znacznej części pokrywa się z danymi przedstawionymi na łamach prestiżowego magazynu Forbes.  

Z zestawienia Gerda Brokera wynika, że przychody polskich przedsiębiorstw niefinansowych po trzech
kwartałach 2016 r. wyniosły 1 bilion 905 mld zł i były o 54 mld zł wyższe niż w tym samym okresie po-
przedniego roku. Prawie 52 proc. przypadło na przychody wypracowane przez przemysł. Stopa bez-
robocia osiągnęła w listopadzie 2016 r. wysokość 8,2 proc. To najlepszy wynik od 25 lat. Średnia pen-
sja brutto w gospodarce narodowej w trzecim kwartale to 4055 zł, co oznacza wzrost o 160 zł. Z kolei
przeciętną emeryturę brutto w październiku ZUS wyliczył na 2137,07 zł. Od 1 stycznia najniższą eme-
ryturę podwyższono do 1 tys. zł, a stawkę godzinową do 13 zł. Osoby prywatne na koniec listopada zgro-
madziły w formie depozytów w bankach 651,7 mld zł (sic!). To o 60 mld zł więcej niż przed rokiem. Od
początku roku do 27 grudnia indeks WIG20, grupujący największe spółki notowane na warszawskiej
giełdzie, wzrósł o 4,2 proc. To pierwsza roczna zwyżka tego indeksu od 2012 roku.

Należy wspomnieć, że Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej i wicepremier Mate-
usz Morawiecki zapowiada zdecydowany wzrost inwestycji w najbliższych latach. Do wydania mamy
bardzo dużo pieniędzy z Unii, trzeba je tylko uruchomić i z głową wykorzystać. W latach 2014-2020 UE
przeznaczyła dla naszego kraju na realizację programów krajowych i regionalnych aż 82,5 mld euro,
czyli około 363 mld złotych. Poza tym Unia przeznaczyła w latach 2014 – 2020 specjalne środki na no-
we programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach, m. in. Program Horyzont 2020, który
ma stymulować prowadzenie prac badawczych na najwyższym poziomie i wspierać współpracę mię-
dzynarodową, innowacyjne przedsiębiorstwa itp. Jest tego 80 mld euro, czyli kolejne 360 mld zł. 

Publicznemu zaś twierdzeniu pani prof. Magdaleny Środy, że “znowu staliśmy się skarlałym
krajem w Europie” przeczą ostatnie doniesienia z siedziby ONZ. Po rezygnacji Bułgarii Polska ma
wielkie szanse zająć jeden z 10 foteli przygotowanych dla tzw. niestałych członków Rady Bezpie-
czeństwa ONZ w latach 2018-2020 jako reprezentant grupy państw Europy Wschodniej. Rzecznicz-
ka MSZ Joanna Wajda zapewniła, że liczba państw popierających kandydaturę Polski rośnie. Ak-
tualnie jesteśmy jedynym kandydatem w grupie regionalnej państw Europy Wschodniej. Wybory
w czerwcu 2017 roku. Nie przejmujmy się zatem katastroficzną wizją prognozowaną Polsce przez
spore grono sfrustrowanych polityków, pracujmy w spokoju, cieszmy się życiem, róbmy swoje i bądź-
my czujni, szczególnie w odniesieniu do polityków. Do Siego Roku!

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Wam kury szczać prowadzać...

„Wrzaski o ograniczaniu wolności
wypowiedzi to bzdura upichcona
na tzw. okoliczność. Wystarczy
wziąć do ręki “Newsweek” Toma-
sza Lisa, “NIE” Jerzego Urbana, czy
obejrzeć publicystykę w stacjach
telewizyjnych TVN i Polsat. Piszą
co chcą, mówią co chcą, podobnie
jak inne wolne media w Polsce,
włącznie z lokalną Passą”

To był rok, dobry rok – chciałoby się zanucić za zespołem Czerwone Gi-
tary słowa ich dawnego przeboju sprzed czterdziestu lat. „Miejsce da no-
wym dniom, stary rok, dobry rok” – śpiewała dalej znana grupa.

W istocie, tekst nie stracił na aktualności. Lata przemijają, a po starym roku przy-
chodzi nowy. Tak było w czasie, kiedy zespół święcił swe triumfy. Tak jest też dziś i
pewnie będzie jeszcze długo. Oczywiście, o ile nie wydarzy się nic, co doprowadzi świat do zagłady. 

Że był to dobry rok – nie trzeba nikogo przekonywać. Nieprzekonanych i tak się nie przekona, więc
nawet nie warto próbować. Przypominają oni bohatera z filmu „Dzień świra” (w reżyserii Marka
Koterskiego i z jego scenariuszem), w którym grający główną rolę Marek Kondrat wyznaje: „Boję
się rano wstać, boję się dnia, codziennie rano boję się otworzyć oczy, ze strachu przed świtem, zu-
pełnie nie wiem, co zrobić z nadchodzącym dniem”. 

Może ci malkontenci, ludzie niechętni wobec zachodzących w naszym kraju zmian boją się świ-
tu, bo niemal każdy nowy dzień oznacza coś pozytywnego dla Polski. Niektórym widać to nie w smak. 

Na szczęście to jedynie margines. Ludzie ci wzbijają nikomu niepotrzebny kurz, jednak gdy ten
opadnie wyłania się obraz kraju odzyskującego swą tożsamość – polityczną, gospodarczą i kultu-
rową. Przywracana jest praworządność.

Oceny działalności polityków sprawujących rządy w Polsce dowodzą, że miniony rok był dla nas
korzystny i napawają nadzieją na dobre jutro. 

– Rodzina, rozwój i bezpieczeństwo – to są trzy filary naszego programu. Skoncentrowaliśmy się
na sprawach rodziny, (program „Rodzina 500plus)”, wspierania pracowników. Sukcesem jest to,
że realizujemy program zwykłych Polaków – mówiła w swoim wystąpieniu premier Beata Szydło,
podsumowując pierwszy rok jej rządów. Premier podkreśliła, że rząd realizuje „wielki plan wyrów-
nywania szans i niwelowania różnic”. 

Również politolodzy oceniają dobrze obecny rząd. Prof. Kazimierz Kik z Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach mówił w TVP
Info: „Rok 2015 w moim przekonaniu sta-
nowił ogromny zwrot, czyli powstrzyma-
nie tej negatywnej, trwającej 26 lat tenden-
cji w polskiej gospodarce – nasycania jej ka-
pitałem obcym, prywatyzowania, likwi-
dowania przemysłu polskiego”.  Kik wska-
zał też na zapowiedzianą przez rząd rein-
dustrializację i repolonizację gospodarki

polskiej. Nawiązując zaś do sytuacji w USA, stwierdził: „Trump ma taki sam program, który moż-
na nazwać „Morawiecki bis”; mówi, że trzeba zwrócić Ameryce przemysł – dodał. 

Najbardziej wymierna jest jednak ocena samych Polaków odzwierciedlająca poziom optymizmu,
a ta jest najwyższa od ostatnich kilkudziesięciu lat. Potwierdzają to badania i sondaże. Instytut ba-
dawczy Ipsos podał, że Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) wzrósł o 6,55 pkt m/m do
102,52 pkt w listopadzie br.

„W listopadzie 2016 podniósł się wskaźnik optymizmu konsumentów i jego składowe w stosun-
ku do października – osiągając wartości bardzo zbliżone do tych sprzed dwóch miesięcy, czyli z wrze-
śnia 2016” – możemy przeczytać w komunikacie.

„Pewien względny spokój społeczny – brak spektakularnych manifestacji antyrządowych w listo-
padzie podziałał na wzrost optymizmu społecznego w porównaniu z burzliwym społecznie i poli-
tycznie październikiem. Spokojny przebieg marszów z okazji Święta Narodowego 

11 Listopada również wpłynął na poprawę nastrojów społecznych. Ponadto powoli zaczęły się przy-
gotowywania do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Ostatnie doniesienia prasowe o słab-
szym niż oczekiwano wyniku PKB i obniżeniu się poziomu inwestycji w gospodarce krajowej na-
stąpiły już po dokonaniu pomiaru listopadowego WOK” – podaje dalej Ipsos.

Wskaźnik klimatu gospodarczego wzrósł o 9,66 pkt m/m i wyniósł w listopadzie 96,65 pkt.
Wskaźnik skłonność do zakupów wzrósł o 4,48 pkt m/m i wyniósł w listopadzie 106,44 pkt.
Wskaźnik bieżący wzrósł o 6,84 pkt m/m i wyniósł w listopadzie 98,37 pkt.
Wskaźnik oczekiwań wzrósł o 8,81 pkt m/m i wyniósł w listopadzie 105,83 pkt.
Wskaźnik Optymizmu Konsumentów wg Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200

punktów. 
Pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego 10-16 listopada 2016 roku na repre-

zentatywnej próbie 1 000 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.
Jak przystało na tak ważne i znamienne wydarzenie, jak zakończenie starego roku i przejście w

nowy, znalazło ono spektakularną oprawę. Sylwester (z dwójką) 2016  z udziałem wielu gwiazd wpra-
wił Polaków uczestniczących w tym wydarzeniu lub śledzących transmisję w TVP w dobry nastrój.
A przebój discopolo Zenona Martyniuka „Przez Twe oczy zielone”, zaśpiewany na tę okolicznść z
Marylą Rodowicz stał się akcentem, kończącym miniony rok.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

To był dobry rok

„Że był to dobry rok – nie
trzeba nikogo przekony-
wać. Nieprzekonanych i tak
się nie przekona, więc 
nawet nie warto próbować”
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Daniel Gołębiewski będzie znów kopać dla Polonii

Na Konwiktorskiej powstaje obiekt-cudo

Rowerowa stolica – sezon 2016

Blisko 2 miliony wypożyczeń w Warszawie

Nasz sąsiad z Ursynowa Jerzy
Engel (na zdjęciu), prezes spółki
Polonia Warszawa SA, przeka-
zał z początkiem roku dobrą no-
winę: plan nowego stadionu z
przyległościami został zaakcep-
towany przez naczelnego archi-
tekta Warszawy. 

Warunkiem tej akceptacji było za-
chowanie w projekcie całego kom-
pleksu obiektów przy Konwiktor-
skiej - części frontowej, czyli
przedwojennego budynku klu-
bowego. Już 11 stycznia Polonia
SA ma poczynić dalsze uzgod-
nienia - z władzami miasta, a
chodzi przede wszystkim o to,
by klub mógł wydzierżawić
planowany obiekt na co naj-
mniej 30 lat. Po drodze na te-
mat inwestycji wypowie się
jeszcze wojewoda mazowiec-
ki. Bezpośrednim decyden-
tem, jeśli chodzi o uzgodnienia
z klubem, będzie wiceprezy-
dent Renata Kaznowska. 

- Gdy już dostaliśmy zielone
światło od naczelnego architekta,
reszta powinna pójść jak po maśle,
jakkolwiek muszę od razu zaznaczyć,
że do planowanej przez klub budowy
miasto nie dołoży ani złotówki - powie-
dział Engel, zapowiadając, że powsta-
nie nowoczesny stadion piłkarski z 20-
tysięczną widownią i hala z trybunami
na 5000 miejsc. 

Stadion będzie miał rozsuwany dach,
a samo boisko zostanie odwrócone w
stosunku do obecnego położenia i ma
pozostawać swoją długością na linii

wschód - zachód. W podziemiach po-
wstanie szereg małych boisk piłkarskich
ze sztuczną trawą, na których będzie
trenować młodzież. Boczne boisko

główne na powierzchni, już istnieje, a
ma być nadal wykorzystywana stara
hala do gier. Na teren Polonii powrócą
korty tenisowe, na razie zamienione na
parking, a stanowisk do parkowania
przybędzie - oczywiście w podziemiach

całego kompleksu, który się będzie roz-
ciągać na przestrzeni 100 tysięcy me-
trów kwadratowych. Obok obiektów
sportowych powstaną komercyjne (ho-
tel, restauracje, kawiarnie, sklepy). 

Ambicją Engela i jego współtowarzy-
szy jest stworzenie w Warszawie miej-
sca, w którym - w przeciwieństwie do
Stadionu Narodowego - dominować
ma sport sensu stricto. Mimo że Polonia
SA to klub piłkarski, jego zarząd pragnie
również odbudować do dawnej potęgi
inne sekcje klubowe, czemu mają
sprzyjać nowe warunki lokalowe. En-
gel dysponuje listem intencyjnym
potencjalnego inwestora, który wy-
łoży pieniądze na budowę, jeśli klub
uzgodni z władzami miasta dzierża-
wienie kompleksu przy Konwiktor-
skiej przez minimum 30 lat. 

Inicjatorem ratowania podupa-
dłej Polonii był - jak wiadomo - hono-
rowy prezes klubu Jerzy Piekarzew-
ski. No i odbudowana drużyna pił-

karska polonistów, pod dyrekcją trene-
ra Igora Gołaszewskiego, wspięła się

już do II ligi. W aktualnej tabeli po pierw-
szej części sezonu 2016-2017 zajmuje
wprawdzie dopiero 16. miejsce, ale li-
czy na dużo lepsze wyniki na wiosnę. W
poprawie poziomu gry ma pomóc po-
wrót do drużyny 29-letniego napastnika
Daniela Gołębiewskiego, który ostatnio
grał w pierwszoligowej Pogoni Siedlce,
a przedtem występował w barwach Ko-
rony Kielce, Bytovii Bytów i Dolcana Ząb-
ki. W sezonie 2009/2010, gdy Polonia li-
czyła się jeszcze na szczytach polskiej
piłki, Daniel zagrał w dwu meczach kwa-
lifikacji Ligi Europy. R a f a ł  K o s

Za nami kolejny udany ro-
werowy sezon. Warsza-
wiacy wypożyczali jedno-
ślady Veturilo prawie 1,9
mln razy, a sieć rowerowa
w stolicy powiększyła się o
kolejnych kilkadziesiąt ki-
lometrów dróg i pasów
dla rowerów. 

– To był udany, jubileuszowy
sezon Veturilo. Rowery znów
cieszyły się dużym zaintereso-

waniem mieszkańców – wypo-
życzano je 1,9 mln razy. Wybu-
dowaliśmy i wyremontowaliśmy
40 km kilometrów tras rowero-
wych. W przyszłym sezonie cze-
kają nas duże zmiany: rowerzy-
ści będą już mogli korzystać z
nowych rowerów i terminali
oraz  wypożyczać rowery za po-
mocą aplikacji. Rozpoczniemy
również budowę kładki rowe-
rowej pod mostem Łazienkow-

skim i wyłonimy projektanta
mostu pieszo-rowerowego przez
Wisłę – mówi Renata Kaznow-
ska, zastępca prezydenta m. st.
Warszawy.

W tym roku wybudowano i
wyremontowano blisko 40 km
tras rowerowych, z czego 7 km
stanowiły projekty z budżetu
partycypacyjnego. Powstały
m.in. drogi dla rowerów na al.
Stanów Zjednoczonych i ul.
Ostrobramskiej (5,0 km), ul.
Żwirki i Wigury (2,7 km) i al.
Jana Pawła II (1,5 km). Remont
przeszły uczęszczane trasy na
al. KEN, ul. Słomińskiego, al.
Wilanowskiej i Podzamczu.
Otwarta została również nowa
kładka pieszo-rowerowa w Por-
cie Żerańskim razem z kilkuki-
lometrowym szlakiem wzdłuż
wału wiślanego. Na ponad 30
ulicach jednokierunkowych zo-
stał dopuszczony ruch rowerów
„pod prąd”, na podobną zmianę

czeka kolejnych kilkadziesiąt
odcinków.

W 2017 drogi rowerowe będą
łączone w spójną sieć, a ścisłe
centrum będzie dostosowywane
do komunikacji rowerowej.
Wzdłuż głównych arterii po-
wstaną kolejne korytarze rowe-
rowe, będą wytyczane wyzna-
czone kolejne pasy i kontrapasy,
a ruch na lokalnych ulicach bę-
dzie uspokajany. Zaplanowano
m. in. budowę kolejnych 55 km
tras rowerowych, w tym kładki
rowerowej pod mostem Łazien-
kowskim oraz drogi wzdłuż ul.
Połczyńskiej-Wolskiej-Kasprza-
ka (od granic miasta do ul. Or-
dona), ul. Jagiellońskiej, Al. Je-
rozolimskich (od ul. Grzymały-
-Sokołowskiego do pl. Zawiszy),
na Polu Mokotowskim i na al.
Jana Pawła II. 

W zakończonym właśnie se-
zonie użytkownicy mogli korzy-
stać z 205 stacji i 3 059 jednośla-

dów - w tym 10 tandemów i 10
rowerków dla dzieci w wieku od
4 do 6 lat (w ramach pierwszej
na świecie wypożyczalni rower-
ków dla dzieci Veturilko).

Rowery statystycznie wypo-
życzano co 12 sekund, a co 5,5
minuty w systemie rejestrował
się kolejny nowy użytkownik.
Rekordzista wypożyczał rower
aż 1 025 razy, a dzienny rekord
wypożyczeń to 13 763 – padł 3
czerwca br.

W tym sezonie rowery były
wypożyczane 1 866 423 razy, a
do grona użytkowników dołą-
czyło 70 771 osób. Łącznie od
startu systemu w sierpniu 2012
r. miejskie rowery wypożyczano
7 919 556 razy, a w systemie jest
już 445 495 użytkowników.  

Sezon 2017 rozpocznie się w
marcu i potrwa do końca listo-
pada. Do dyspozycji użytkow-
ników będzie 316 stacji z 4660
rowerami, w tym 10 stacji ze

100 rowerami elektrycznymi
(Powiśle, Nowy Świat, Krakow-
skie Przedmieście), 6 stacji z ro-
werkami dziecięcymi (w okoli-
cach parków, po 3 stacje na pra-
wym i lewym brzegu Wisły)
oraz 45 tandemów. Terminale
będą wyposażone w nowocze-
sne, kolorowe wyświetlacze z
ekranem dotykowym i obsługą
płatności zbliżeniowych oraz w
uniwersalną pompkę rowero-
wą. Wprowadzona zostanie
możliwość wypożyczania i
zwrotu rowerów za pomocą
aplikacji mobilnej. Każdy stojak
będzie miał diodę, sygnalizują-
cą czy dany rower jest sprawny
i można go wypożyczyć.

Jednoślady stały się bardzo
popularnym środkiem transpor-
tu – ruch rowerowy w stolicy sta-
nowi już 3,8 procent podróży
niepieszych w ciągu doby (War-
szawskie Badanie Ruchu 2015).

V E T

ZZ lleewweejj IIggoorr GGoołłaasszzeewwsskkii,, zz
pprraawweejj DDaanniieell GGoołłęębbiieewwsskkii
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PPOOŻŻYYCCZZKKAA do 25 000 zł, 
663 271 508

PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
601 336 063

KKUUPPIIĘĘ znaczki, monety, medale,
książki, 601 235 118; 22 253 38 79

ŁŁÓÓŻŻKKOO rehabilitacyjne 220 cm,
sterowane pilotem sprzedam, 
606 241 001

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327

SSPPRRZZEEDDAAMM Górny Mokotów
(Grabów) wolno stojący dom
pietrowy o pow. 200 m2, z
balkonami, podpiwniczony, 
2 garaże wolno stojące oraz wiata
na pow. działki 1919 m2, 
z sublokatorami. Tel. 886 021 682,
880 702 116

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 

sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..
PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii

oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..
TTeell..:: 660011 772200 884400,,

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

MMiieesszzkkaanniiaa::
!KKaabbaattyy, 42 m2, 1 pok. 

z oddzielną widną kuchnią, do
remontu, 601 720 840

!KKaabbaattyy, 105 m2, 4 pok., dobry
standard, dobra cena, 
601 720 840,

!MMookkoottóóww, 83 m2, 4 pokoje, do
wejścia, Cena 630 tys. zł., 
601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 2  pok. 32 m2, do
wejścia, dobry standard, blok 
z windą, 601 720 840

DDoommyy::
! 330000 mm22, do wejścia, Ursynów,

Las Kabacki, 601 720 840
!MMookkoottóóww, 240 m2, blisko

metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840,, 

! PPóółł bblliiźźnniiaakkaa na działce 450
m2, dobry standard, do wejścia,
blisko metra, dobra cena, 
601 720 840,, 

! PPyyrryy, 350 m2, działka 1300
m2, blisko Las Kabacki. Świetny na
firmę, świetny na mieszkanie, 
601 720 840

! SSaaddyybbaa, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840

! SSeeggmmeenntt 290 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, może być na firmę. Cena -
1 450 tys. zł, 601 720 840

! SSeeggmmeenntt skrajny Józefosław
317 m2, stan deweloperski. Cena
850 tys. zł do neg. Działka 450 m2,
601 720 840

!ZZaalleessiiee GG.. 350/3000 m2,
ładny dom na pięknej działce w
świetnej cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

Borowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840

!DDzziiaałłkkaa Konstancin-
Jastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 300 tys. zł,.601
720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKoonnssttaanncciinn - do wynajęcia

dom przy głównej ulicy, na firmę
lub do zamieszkania. Cena 10 000
zł., tel. 601 720 840

!MMookkoottóóww 125 m2, Pod
Skocznią, piękny apartament 
z kominkiem i garażem. 
Cena 6500 zł., 601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee::
!UUrrssyynnóóww, lokal  43 m2. Dobry

standard. Świetny pod inwestycje. Cena
430 tys. do negocjacji, 601 720 840, 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa
sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,

aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,
rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,
WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, SStteeggnnyy,,

UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. TTeell..:: 660011 772200 884400,,
wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee

mmiieesszzkkaańń ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh ii

cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh ddoo kkuuppnnaa
bbeezzppoośśrreeddnniioo,, tteell.. :: 660011 772200 884400,,

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

FFIIRRMMAA zatrudni do sprzątania
w budynku i wokół, 505 101 826

HHUURRTTOOWWNNIIAA w Tarczynie
zatrudni kierowców z kat. C,
umowa o pracę, 22 715 69 70

RROOZZNNOOSSZZEENNIIEE ulotek na
terenie Warszawy do
skrz.pocztowych. Praca pon.-pt. w
godz. 7.00-15.00. Spotkania inf.
codziennie godz. 12.00, ul.
Potocka 14. Stawka dzienna 60-
100 zł netto. Tel.: 695 800 080

ZZeessppóółł SSzzkkóó;; PPuubblliicczznnyycchh w
Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni  na stanowisko
nauczyciela wychowawcy
świetlicy. CV proszę przesyłać na
adres e-mail:
sekretariat@zspwmy. edu.pl, w
tytule maila proszę napisać
“Nauczyciel wychowawca
świetlicy”. Telefon kontaktowy -
(22) 462 85 20.

ZZeessppóółł SSzzkkóółł PPuubblliicczznnyycchh w
Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni od zaraz na zastępstwo
na stanowisko pomocy kuchennej
(możliwość zatrudnienia na stałe).
CV proszę przesyłać na adres e-
mail:  kamil.szymanski@zspwmy.
edu.pl, telefon kontaktowy - 
(22) 462 85 44.

AANNTTEENNYY, 603 375 875
BBEEZZPPYYŁŁOOWWEE cyklinowanie,

malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 3x
lakierowanie, naprawy, wymiana
listew. Remonty mieszkań. Tanio,
662 745 557

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, pluskwy, 
606 652 601

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562

DDOOMMOOFFOONNYY, 603 375 875
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

507 153 734
EELLEEKKTTRRYYKK, 666 890 886
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 

507 153 734

GGLLAAZZUURRAA,, remonty, 
796 664 599

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA, remonty, 
602-651-211

HHYYDDRRAAUULLIIKK pełen zakres, 
601 81 85 81

IIZZOOLLAACCJJEE natryskowe pianą
pur, 668 327 588

KKOOMMPPUUTTEERRYY - pogotowie,
ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 

602 301 214

KKOOMMPPUUTTEERRYY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

AAAAAA NNAAPPRRAAWWAA piekarników,
kuchenek mikrofalowych,
ceramicznych i indukcyjnych,
odkurzaczy, 604 660 792

NNAAPPRRAAWWAA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

NNAAPPRRAAWWAA 
TELEWIZORÓW, 

502 288 514

OOCCIIEEPPLLAANNIIEE poddaszy pianą
pur, 668 327 588

RREEMMOONNTTYY,, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

RROOLLEETTYY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218

SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 
ul. Warchałowskiego 6, 
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202

ŚŚLLUUSSAARRSSTTWWOO, kraty,
balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601 36 22 82

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

TTEELLEESSEERRWWIISS, 501 829 771

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem, 
668 327 588

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

WWRRÓÓŻŻKKAA doświadczona,
TANIO, 501 623 919

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79

LLEEKKAARRZZ seksuolog, 
22 825 19 51
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

Cantrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

2 2  4 4 3  7 2  0 0
2 2  4 4 3  7 1  5 6
2 2  4 4 3  7 3  0 1

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

2 2  5 6  5 1  4 0 0
2 2  5 6  5 1  4 0 2

Urząd Skarbowy 2 2  8 4  8 6  1 5 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

2 2  8 4 4  0 4  4 6
Policja 2 2  6 0 3  1 1  8 8
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  6 4 9  4 0  9 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  8 4 4  0 0  7 1

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

2 2  4 4  3 5  0 0 0
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A

2 2  6 4 8  2 2  2 6
Policja 2 2  8 4 2  3 2  6 1
Straż Miejska 9 8 6 ,  8 5 2  1 6  0 0
Straż Pożarna 2 2  5 9 6  7 1  4 0

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 5 0  1 9  4 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

7 5 6  7 0  1 6 . . . 1 8
Straż Miejska 7 0 1  7 6  9 5

9 8 6
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

7 5 6  4 8  1 0 ,  7 5 4  4 1  7 1
Policja 9 9 7 ,  7 5 6  4 2  1 7
Straż Miejska 7 5 7  6 5  4 9
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 0  1 8  1 9
Pogotowie 
Ratunkowe 9 9 9 ,  7 5 6  7 5  1 1

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

7 5 7 - 9 3 - 4 0  d o  4 2 ;  
7 5 7 - 9 2 - 7 1 ;  7 5 7 - 9 0 - 0 2 ;  

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej

7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,

7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 2 5  
w Nowej Woli 7 5 6 - 7 3 - 1 0
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe

9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4

Ważne telefony

BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

PPuunnkktt IInnffoorrmmaaccyyjjnnoo –– KKoonn-
ttaakkttoowwyy AAAA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21

IInnffoolliinniiaa AAAA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21

PierPier ww szy na rszy na r ozgrozgr zzeewkwkęę
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje BBoogguussłłaaww MMaakkóówwkkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB ““JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144
tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

Galeria Domu Sztuki zapra-
sza na wystawę prac Izabeli
Uchman p.n. “Na krawędzi sło-
wa”. Wstęp wolny.

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii - Klubu Seniora (Pięcio-
linii 10, 22 643 02 10) i Modelar-
ni Lotniczej (Służby Polsce 1, 22
643 12 82).

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

NNaattoolliińńsskkii OOśśrrooddeekk KKuullttuurryy
uull.. NNaa UUbboocczzuu 33
tteell.. 2222 664488 6655 8811

1111..ssttyycczznniiaa,, śśrrooddaa,, gg.. 1155..3300 -
Natolińskie Centrum Seniora za-
prasza: Podróżnik i fotograf Ro-
bert Gondek zaprasza na slajdo-
wisko i opowieści podróżnicze z
wypraw na Czarny Ląd pt. “W
drodze na najwyższe szczyty
Afryki - Tanzania, Kenia, Ugan-
da, Rwanda, Burundi” . Wstęp
wolny.

1144..ssttyycczznniiaa,, ssoobboottaa,, gg.. 1188..0000 z
cyklu Dawnych Wspomnień Czar

- Gemisch czyli Tuwimowski Misz
- Masz. Wykonawcy: Izabella Ta-
rasiuk-Andrzejewska - śpiew, Ja-
nusz Andrzejewski - dowcip,
anegdota, liryka i szmonces, Da-
wid Troczewski - piano,  Jan Ro-
manowski - skrzypce Donat Za-
miara  - kontrabas. Bezpłatne kar-
ty wstępu od 11.01. godz. 18.00

1155..ssttyycczznniiaa,, nniieeddzziieellaa,, gg..
1122..0000 z cyklu Bliżej Klasyki dla
Dzieci. Muzyczne eksperymenty,
czyli jak Kasia układała piosen-
kę... O tym, jak powstaje muzy-
ka. Kompozytor, wykonawcy.
Akordeon. Wstęp wolny.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

0055..0011 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z
drem Kamilem Kopanią w cyklu
W trosce o dziedzictwo przeszło-
ści pt.: “Co i jak fotografować na
potrzeby etnografii”

1100..0011 - wwttoorreekk - spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu O miłościach pt.:
“Casanova”

1122..0011 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z
prof. Andrzejem Karpińskim w cy-

klu Miles Polonus, czyli tajemnice,
wzloty i upadki staropolskiej szko-
ły wojennej pt.: “Bitwa pod Grun-
waldem znana i mniej znana”

Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

OOdd wwttoorrkkuu 1177 ssttyycczznniiaa rozpo-
czynają się bezpłatne warsztaty
plastyczne dla dzieci “Bawimy
się tym co zrobimy”. Zajęcia de-
dykowane są dzieciom w wieku
6-10 lat.  Zapraszamy wszyst-
kich chętnych w wtorki: grupa I
16:30-17:30, grupa II 17:45-
18:45. Zapisy w placówce lub
pod nr.: 22 855-35-17.

KKlluubbootteekkaa 
DDoojjrrzzaałłeeggoo CCzzłłoowwiieekkaa
uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk UU99,,

tteell.. 2222 337700 2299 2299

0055..0011,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz.. 1188::0000 -
Otwarcie wystawy  malarstwa i
fotografii, podsumowanie pro-
jektów Kolaż integracyjny i Kalej-
doskop II edycja

Fundacja Na Swoim Miejscu zaprasza na
Orszak Trzech Króli – pochód z okazji
uroczystości Objawienia Pańskiego w
dniu 6 stycznia 2017 r., wraz z wieńczą-
cym wydarzenie kolędowaniem.

Orszak rozpocznie się o godz. 13:30 przy bu-
dynku Domu Kultury (ul. Kościuszki 49). Pochód
obejmie przejście ulicami miasta, połączone z
przedstawieniem scen towarzyszących Narodze-
niu Jezusa, wystawianych w przestrzeni publicznej.
Planowanym zakończeniem wydarzenia jest dojście
do żywej szopki i wspólne kolędowanie na rynku
w Piasecznie, prowadzone przez zaproszony ze-
spół muzyczny, które rozpocznie się o godz. 14:15.

Zapraszamy dzieci i dorosłych do udziału w Or-
szaku oraz do wspólnego śpiewania kolęd. Zachę-
camy do przybycia w strojach pastuszków, anioł-
ków, zwierząt i innych postaci, związanych z wy-
darzeniem narodzenia Jezusa. 

W tym roku jest także okazja do wzięcia udzia-
łu w dwóch konkursach i wygrania wspaniałych
nagród. Tematy konkursów to:

– najlepsze przebranie w czasie Orszaku,
– rodzinne wykonanie kolędy.
Więcej szczegółów: nnaasswwooiimmmmiieejjssccuu..ppll..

Orszak Trzech Króli w Piasecznie

V A G A B U N D U S
SSoobboottaa 0077..0011..22001177 ((ookkoo-

lliiccee WWoollii GGrrzzyybboowwsskkiieejj ii
RReemmbbeerrttoowwaa))

Wycieczka piesza po tere-
nie d. poligonu w Remberto-
wie na trasie Warszawa Wola
Grzybowska - Ossów - Mokry
Ług - Rembertów (17 km)

Wyjazd poc. SKM linii S2 z
W-wy Lotnisko Chopina o
08:39, W-wy Służewiec o
08:43, W-wy Rakowiec o 08:47,
W-wy Zach. o 08:55, W-wy
Śródm. o 09:02, W-wy Wsch. o
09:10. Przyjazd do W-wy Wola
Grzybowska o 09:24. Zbiórka
na stacji W-wa Wola Grzybow-
ska po przyjeździe pociągu.

PPrroowwaaddzzii:: Marek Dąbrow-
ski (e-mail: vagabundus@va-
gabundus.na7.pl)

NNiieeddzziieellaa 0088..0011..22001177
((LLaass MMłłoocciińńsskkii ii PPuusszzcczzaa

KKaammppiinnoosskkaa))
Wycieczka rowerowa na

trasie Parking przy ZOO -
nadwiślański szlak rowerowy
- Żerań - Most Grota Rowec-
kiego - Las Bielański -Metro
Młociny (ok. 40 km).

Zbiórka o godz. 10:00 na
parkingu przy ZOO (wejście
od strony Mostu Gdańskiego).

Prowadzi: Krzysztof Jaroń
(e-mail: barni1811@op.pl,
tel. kom. (504) 406 184)



1 6


	0105zpez1001-1awp
	0105zpez1002-1awp
	0105zpez1003-1awp
	0105zpez1004-1awp
	0105zpez1005-1awp
	0105zpez1006-1awp
	0105zpez1007-1awp
	0105zpez1008-1awp
	0105zpez1009-1awp
	0105zpez1010-1awp
	0105zpez1011-1awp
	0105zpez1012-1awp
	0105zpez1013-1awp
	0105zpez1014-1awp
	0105zpez1015-1awp
	0105zpez1016-1awp

