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K olejna tragedia w alei Ko-
misji Edukacji Narodowej
to śmierć 49-latka potrąco-

nego na przejściu dla pieszych przy
zbiegu z ul. Pala Telekiego. Ten
wstrząsający wypadek jest jeszcze
jedną nauczką – i dla przechod-
niów, i dla kierowców, którzy po-
winni mieć świadomość, że KEN to
nie Kentucky, którego symbolem
jest między innymi ostro śmigający
sportowy Chevrolette Corvette.
Wiadomo, że w al. KEN  lubią ści-
gać się nocą rajdowcy-amatorzy,
ale nawet za dnia wiele aut rozwi-
ja tam prędkość daleko przekra-
czającą dozwolony w mieście limit.
Okresowe wyłączenie fotoradaru
w pobliżu skrzyżowania z Suro-
wieckiego/Bartoka dodatkowo za-
chęca do bezkarnych przyspieszeń. 

K iedyś sam byłem świadkiem
wypadku w alei KEN w rejo-
nie kościoła Wniebowstąpie-

nia Pańskiego. Wtedy nieostrożny
kierowca uderzył na zebrze prze-
chodnia w wieku 80 lat. Na szczęście
hamowanie w ostatniej chwili było
o tyle skuteczne, że niedługo po lek-
kim potrąceniu starszy pan wstał o
własnych siłach i nawet sam prze-
praszał sprawcę kolizji, uważając
się za winowajcę. Kierowca jednak
i tak nie zdołał uniknąć odpowie-
dzialności, bo – trzeba trafu – tuż
obok stał zaparkowany na chodni-
ku policyjny radiowóz i funkcjona-
riusze dokładnie widzieli, co się sta-

ło. Innym razem przyszło mi ruszyć
na pomoc staruszkowi, który na
Wąwozowej przejeżdżał przez ze-
brę na rowerze i po potrąceniu przez
pocztową furgonetkę leżał nieprzy-
tomny na asfalcie dobrych 20 mi-
nut, nim wreszcie zdołał się ocknąć,
zaświadczając, że nic mu nie jest. 

P rzy wielu innych kolizjach
na Ursynowie finał nie był
tak szczęśliwy. W tym sa-

mym miejscu na KEN, o którym
właśnie wspomniałem, były mąż
znanej piosenkarki Dariusz K., bę-
dący ponoć pod wpływem narkoty-
ków, wjechał na przejście przy czer-
wonym świetle i zabił przemierza-
jącą je prawidłowo kobietę. Kilka
lat wcześniej znany ursynowski ar-
tysta pozbawił życia młodego czło-
wieka na przejściu przy ul. Stryjeń-
skich. W reakcji na to zdarzenie
zwężono jezdnię w tamtym miejscu
do jednego pasa. 

N ajgłośniej o wypadku sa-
mochodowym w dzielnicy
Ursynów było wtedy, gdy

na ul. Puławskiej w pobliżu bra-
my głównej toru wyścigów kon-
nych kierujący brawurowo boli-
dem Ferrari dziennikarz motory-
zacyjny Maciej Z. doprowadził do
śmierci pasażera auta, kolegi po
fachu. Były wprawdzie pewne wąt-
pliwości co do tego, który z dwu
dziennikarzy siedział naprawdę
za kierownicą, ale sąd uznał, że
prowadził bezdyskusyjnie Maciej
Z. Auto obróciło się, trafiwszy na
nierówność asfaltu, uderzyło o fi-
lar skręcającej w ul. Rzymowskie-
go estakady i błyskawicznie spłonę-
ło. Wówczas służby miejskie zare-
agowały przynajmniej na tyle, że
zdecydowano się wreszcie na wy-
równanie znajdującego się w
owym miejscu od dawien dawna
niebezpiecznego wyboju, a Maciej
Z. został uznany przez sąd za win-

nego spowodowania wypadku i
skazany na kilka lat pozbawienia
wolności. 

Z awsze, gdy dochodzi do po-
trącenia pieszego, zaczyna
się dyskusja na temat bez-

pieczeństwa określonej jezdni. Aku-
rat na osi alei KEN poczyniono
ostatnio krok we właściwym kie-
runku, wprowadzając sygnalizo-
wane strzałką lewoskręty, w
ogromnym stopniu ułatwiające do-
konanie ryzykownego poprzednio
manewru. Mimo to do ideału na
KEN jeszcze daleko. Jednym z błęd-
nych – żeby nie powiedzieć skanda-
licznych – rozwiązań wydają się
zatoczki parkingowe ze stanowi-
skami pod kątem prostym, co unie-
możliwia, zwłaszcza dłuższym au-

tom swobodny wjazd i wyjazd na
jedno tempo. Kierowcy zmuszani
są do wielokrotnego manewrowa-
nia na bardzo ruchliwej jezdni, co
już samo w sobie jest bardzo nie-
bezpieczne, szczególnie wtedy, gdy
komuś z wyjeżdżających zasłania
widok dużo wyższy samochód. Ra-
cjonalnym rozwiązaniem byłyby
stanowiska parkingowe na ukos,
ale mądrym inaczej projektantom
zatoczek taka myśl nie przyszła
akurat do głowy. Może ktoś wresz-
cie by zainterweniował w tej spra-
wie, proponując zmianę oznako-
wania stanowisk chociażby w ra-
mach Budżetu Partycypacyjnego? 

W skali całej Warszawy ta-
kich nonsensów parkin-
gowych mamy dużo wię-

cej. Jednym z nich jest zatoczka
między placem Zbawiciela i pla-
cem Konstytucji, która jest zdecy-
dowanie za płytka nawet dla aut
przeciętnej długości, stąd  ich zady
wystają na prawy pas jezdni, po-
wodując jej niebezpieczne zwęże-
nie. Zatoczka mogłaby być zdecy-
dowanie głębsza, gdyby ktoś z pro-
jektantów zauważył, że zaraz obok
znajduje się pod arkadami bardzo
szeroki, nigdy niezatłoczony chod-
nik, który w pełni wystarcza pie-
szym, więc pozostawienie kawałka
chodnika na końcu stanowisk par-
kingowych jest kompletnie niera-
cjonalne. 

W związku z tragedią w
alei KEN przy Telekie-
go znowu rozgorzała

dyskusja na temat przepisów re-
gulujących ruch na przejściu dla
pieszych. Od nowego roku bezwa-
runkowe pierwszeństwo ma nie
tylko ten pieszy, który już wkro-
czył na jezdnię, lecz również ten,
który do przejścia przez zebrę do-
piero przystępuje. 

J est to regulacja poniekąd
słuszna, bo do tej pory piesi
często mylili kierowców, naj-

pierw sygnalizując, że przepusz-
czą ich pojazd, by w ostatnim mo-
mencie wkraczając na przejście i
zmuszając jadących do gwałtowne-
go hamowania. Następstwem ta-
kiego zachowania było to, że albo
pojazd następny uderzał w tył de-
speracko hamującego, albo zasko-
czony taką sytuacją kierowca na
sąsiednim pasie w ogóle się nie za-
trzymywał, co – jeśli użyć znanej
formułki ostrzegawczej – groziło
śmiercią lub kalectwem pieszego.
Jeżdżąc na co dzień ulicami War-
szawy, mam okazję zauważyć, iż w
ośmiu-dziewięciu wypadkach na
dziesięć pojazd na lewym pasie nie
zatrzymuje się przed zebrą tak sa-
mo jak ten prawym. Kierowcy jeż-
dżą w większości wypadków nie-
ostrożnie, na domiar złego zaś do-
datkowe niebezpieczeństwo stwa-
rzają piesi, nader często przemie-
rzający zebrę bez spoglądania w
lewo, mając niekiedy pole widzenia
zasłonięte kapturem. Co gorsza,
taką nieuwagą wykazują się wielo-
krotnie pchające wózek z dziec-
kiem mamusie, co już jest absolut-
nym skandalem. Dlatego moim
zdaniem obok szkolenia kierow-
ców czas już się wziąć za obowiąz-
kowe szkolenie pieszych – najlepiej
czyniąc to, gdy są oni jeszcze w wie-
ku szkolnym.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

KK oo mm uu  KK EE NN  mm yy ll ii  ss ii ęę  zz  KK EE NN tt uu cc kk yy ??KK oo mm uu  KK EE NN  mm yy ll ii  ss ii ęę  zz  KK EE NN tt uu cc kk yy ??
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Poszukiwany kandydat na dyrektora
Urząd Dzielnicy Ursynów poszukuje kandydata na stanowisko dyrektora Dzielnicowego Ośrod-

ka Kultury Ursynów – odpowiednie zarządzenie w tej sprawie zostało podpisane przez prezyden-
ta m. st. Warszawy. Szczegóły konkursu na to stanowisko, w tym wymagania kwalifikacyjne oraz
formalne kryteria wyboru są dostępne na stronie internetowej www.ursynow.pl. Oferty można skła-
dać do 7 kwietnia br.

Konkurs na stanowisko dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury (DOK) Ursynów to kolejny krok
do rozpoczęcia działalności tej instytucji kultury. Umowa na budowę pierwszego na Ursynowie do-
mu kultury przy ul. Kajakowej została podpisana 31 lipca 2015 r, a 16 grudnia 2016 r. uchwałą Ra-
dy m. st. Warszawy dom kultury został formalnie powołany do życia.  Zgodnie z informacją praso-
wą urzędu „DOK Ursynów będzie prowadził działalność w zakresie tworzenia i upowszechniania
kultury. Obejmie ona edukację kulturalną, animację i rozwój amatorskiego ruchu artystycznego oraz
zachowanie dziedzictwa kulturowego i lokalnej tradycji. Budowa DOK Ursynów zwiększy dostęp-
ność i atrakcyjność wydarzeń kulturalnych szczególnie dla mieszkańców Zielonego Ursynowa”.

Jedenaste Dni Otwarte w Ośrodku Synapsis
W dniach 18-19 marca w siedzibie NZOZ Synapsis na Ursynowie odbędzie się jedenasta edycja

Dni Otwartych, organizowanych pod hasłem „Zdrowie psychiczne – profilaktyka i leczenie”. W ra-
mach Dni Otwartych mieszkańcy Ursynowa będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych
konsultacji indywidualnych, rodzinnych, a także dla par i rodziców prowadzonych przez psycho-
logów, psychoterapeutów oraz psychiatrów pracujących w Ośrodku Synapsis. Będzie także moż-
liwość  bezpłatnego wzięcia udziału w wykładach i warsztatach dotyczących wybranych zagadnień
zdrowia psychicznego. Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym burmistrza Dzielni-
cy Ursynów.

Jedenaste Dni Otwarte odbędą się w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych
Synapsis, ul. Dembowskiego 3/32. Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych konsulta-
cji u poszczególnych psychoterapeutów lub lekarzy psychiatrów, bądź chcące wziąć udział w wy-
kładach  i warsztatach proszone są o telefoniczne (tel. 22 643 98 61 oraz  22 641 70 51) lub oso-
biste  zapisywanie się w sekretariacie ośrodka przy ul. Dembowskiego. 

W urzędzie Dzielnicy Ursynów nastąpiło otwarcie ofert dotyczących zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury
przy ul. Indiry Gandhi w Warszawie”. 

W ramach postępowania wpłynęło 8 ofert. Na zadanie inwestycyjne, które ma zostać zrealizowane
do 31 sierpnia 2018 r., zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 24.354.017,53 złotych brutto.
Rozpiętość złożonych ofert wyniosła od 19.458.600,00 zł do 27.736.500,00 zł.

– Duże zainteresowanie potencjalnych wykonawców znalazło odzwierciedlenie w ośmiu ofertach,
które wpłynęły dziś do urzędu. W tej chwili trwa ich weryfikacja, zgodnie z właściwymi przepisami.
O wyborze wykonawcy tak ważnej dla mieszkańców Ursynowa inwestycji poinformujemy po
zakończeniu procedury przetargowej – mówi Robert Kempa, burmistrz Ursynowa.

Widać efekty inwestycji realizowanych
przez Urząd Dzielnicy Ursynów w zakre-
sie edukacji. To skutek dodatkowych 35
mln złotych na inwestycje oświatowe, ja-
kie Ursynów utrzymał w zeszłym roku.  

W tym tygodniu dzielnica poinformowała o
efektach prac w Szkole Podstawowej nr 319 przy
ul. ZWM 10 oraz w Szkole Podstawowej nr 343
przy ul. Kopcińskiego 7. 

Szkoła Podstawowa nr 319 przy ul. ZWM 10
zyskała nowe pomieszczenia o powierzchni 700
metrów kwadratowych – pod koniec lutego wyda-
no zgodę na korzystanie z tych pomieszczeń. W
szkole powstało: 5 sal lekcyjnych, dodatkowa
przestrzeń stołówki, pomieszczenia pomocnicze
i sanitariaty, nowa szatnia, oraz nowa klatka scho-

dowa prowadząca na piętro. Wartość zrealizowa-
nych prac to ponad 3,5 mln zł. 

„Jednym z priorytetów obecnej kadencji jest
poprawa bazy lokalowej placówek oświato-
wych. W przypadku Szkoły Podstawowej nr 319
zarówno zrealizowane już prace, jak i te, któ-
rych rozpoczęcie przewidziane jest na ten rok,
w znaczący sposób poprawią warunki nauki
uczniów. Problem rozbudowy stołówki i zwięk-
szenia liczby sal był sygnalizowany od wielu
lat. Szkoła miała dotychczas jeden z najwyż-
szych wskaźników zmianowości w dzielnicy.
Cieszę się, że od tego semestru nastąpi zdecy-
dowana poprawa” – mówi o pracach w tej szko-
le burmistrz Ursynowa Robert Kempa. Ponad-
to w tym roku w szkole zostanie wymienione
pokrycie dachu, a także instalacje: elektryczna
i teletechniczna. W okresie wakacyjnym pla-
nowane jest również malowanie pomieszczeń
wewnątrz budynku.

Zakończyła się także rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7. Do dyspo-
zycji uczniów oddano dodatkowe 250 metrów
kwadratowych powierzchni. W ramach inwesty-
cji powierzchnia szkoły powiększyła się o dużą
świetlicę, jedną nowa salę lekcyjną, gabinet kie-
rownika świetlicy, sanitariaty oraz komunikację.
Wartość zakończonej i oddanej już do użytku in-
westycji to 1 190 000 zł.

„Jest to kolejna placówka edukacyjna, któ-
rej rozbudowę finansujemy w ramach prze-
znaczonych dla Dzielnicy Ursynów dodatko-
wych środków budżetowych. Przypominam,
że łącznie na lata 2015-2017 dostaliśmy dodat-
kowe 35 mln zł na inwestycje oświatowe. Pra-
cujemy nad tym, aby te środki efektywnie wy-
dać, a tym samym zdecydowanie poprawić
warunki nauki naszych uczniów” – informuje
o rozbudowie placówki przy Kopcińskiego Ro-
bert Kempa.

Ale to nie koniec prac w tej placówce oświato-
wej. W bieżącym roku, w ramach Budżetu Par-
tycypacyjnego, planowana jest budowa integra-
cyjnego placu zabaw, dostosowanego dla dzieci
niepełnosprawnych, który zagospodaruje patio
wokół rozbudowanej części szkoły. Obecnie trwa
aktualizacja projektu, roboty budowlane zosta-
ły przewidziane na okres od lipca do sierpnia
2017 roku.

DDoo 1188 mmaarrccaa bbrr.. ttrrwwaajjąą ppuubblliicczznnee ddyysskkuussjjee oo ppoommyyssłłaacchh mmiieesszzkkaańńccóóww ddoo BBuuddżżeettuu PPaarrttyyccyyppaaccyyjjnneeggoo nnaa
22001188 rrookk.. WW cczzaassiiee sszzeeśścciiuu zzrreeaalliizzoowwaannyycchh ww mmaarrccuu ssppoottkkaańń zzaapprreezzeennttoowwaannoo ppoonnaadd 110000 pprroojjeekkttóóww zz
oobbsszzaarróóww UUrrssyynnoowwaa WWyyssookkiieeggoo PPóółłnnooccnneeggoo ii PPoołłuuddnniioowweeggoo.. SSąą ttoo wwnniioosskkii ddoottyycczząąccee mm.. iinn.. bbuuddoowwyy
śścciieeżżeekk rroowweerroowwyycchh,, bbuuddoowwyy ppllaaccóóww zzbbaaww,, zzaajjęęćć ssppoorrttoowwyycchh..  PPrrzzeedd nnaammii ddwwiiee ssoobboottyy zz pprreezzeennttaaccjjąą
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ddoottyycczząąccyycchh zzggłłoosszzoonnyycchh pprrzzeezz nniicchh pprroojjeekkttóóww.. WWaarrttoo zzoobbaacczzyyćć,, jjaakkiiee ppoommyyssłłyy zzggłłoossiillii nnaassii ssąąssiieeddzzii ii
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Już w niedzielę 19 marca o godz. 11.00 w
sali nr 136 im. J.U.Niemcewicza w ursy-
nowskim ratuszu, al. KEN 61, odbędzie
się wykład inauguracyjny w ramach Ur-
synowskiej Akademii Zdrowego Stylu Ży-
cia – wspólnej inicjatywy Urzędu Dzielni-
cy Ursynów oraz Wydziału Nauk o Żywie-
niu Człowieka i Konsumpcji Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 

Podczas 12 wykładów planowanych w okresie
od marca do czerwca br. mieszkańcy Ursynowa
dowiedzą się m. in. co powinny jeść dzieci, a co se-
niorzy, jaka jest rola wody w codziennym żywie-
niu, czy sól jest zdrowa i czy diety alternatywne są
zdrowsze, a także jak ustrzec się manipulacji sto-
sowanych w gastronomii. Wykład inauguracyjny
pt. ,,Żywienie dawniej i dziś” wygłosi dr hab. Mag-
dalena Górnicka. Łącząc tematy interesujące
przedstawicieli różnych pokoleń ursynowian, od-
nosząc się do historii i teraźniejszości, Akademia
wpisuje się w obchody 40-lecia Ursynowa. Inicja-
tywa ta, obok uświadamiania mieszkańców na
temat roli odpowiedniego żywienia, adekwatne-
go do potrzeb, stanu zdrowia, wieku, aktywności
fizycznej, będzie także okazją do integracji miesz-
kańców, w tym integracji międzypokoleniowej. 

,– Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby
mieszkańców Ursynowa, osób aktywnych fizycz-
nie, chcących zdobywać aktualną, rzetelną wiedzę
na temat zasad prawidłowego żywienia od naj-
wyższej klasy specjalistów. Impulsem do działania
w tym zakresie była analiza kondycji i zwycza-
jów żywieniowych dzieci i młodzieży. Tematyka
proponowanych wykładów obejmuje zarówno

kwestię żywienia dzieci, jak i osób starszych. Osób
zdrowych i aktywnych, ale także osób zmagają-
cych się różnego rodzaju schorzeniami. Wiedza
nabyta podczas wykładów pomoże zarówno słu-
chaczom Akademii, ale może być także przekaza-
na rodzinie, znajomym, co powinno wpłynąć na
zmianę spojrzenia na zwyczaje żywieniowe pre-
zentowane przez dzieci, rodziców czy dziadków
– podkreśla przewodnicząca Rady Dzielnicy Ursy-
nów Teresa Jurczyńska-Owczarek, jedna z inicja-
torek przedsięwzięcia.

– Wspólna inicjatywa jest spełnieniem marzeń
naszego Wydziału, jak i Uczelni, dotyczącej zacie-
śnienia współpracy z Urzędem Dzielnicy, aby nie
tylko silniej zaakcentować związek z Ursynowem,
ale również rozszerzyć swoje działania o propago-
wanie wśród mieszkańców zdrowego odżywiania,
które jest ważnym, by nie powiedzieć najważniej-
szym elementem zdrowego stylu życia. Mam wiel-
ką nadzieję, że inaugurowany program przyczy-
ni się do wzrostu świadomości żywieniowej miesz-
kańców Ursynowa, dzięki czemu Ursynów będzie
najzdrowszą dzielnicą w Warszawie. Nadzieję tę
wyrażam zarówno z racji lokalnego patriotyzmu,
jak również zaangażowania w misję naszego Wy-
działu – dodaje Krystyna Gutkowska, dziekan
Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsump-
cji SGGW.

Kolejne wykłady odbywać się będą w soboty: 8
kwietnia (SGGW), 29 kwietnia, 13 i 27 maja
(Urząd Dzielnicy) oraz 3 czerwca (SGGW). Szcze-
gółowy program dostępny będzie na stronie inter-
netowej dzielnicy oraz na plakatach. Wstęp na
wszystkie wykłady jest bezpłatny.

Ursynowska Akademia 
Zdrowego Stylu Życia Publiczne dyskusje w toku

Osiem ofert na budowę Centrum Kultury

TTuuttaajj mmaa ppoowwssttaaćć DDzziieellnniiccoowwee CCeennttrruumm KKuullttuurryy

Inwestycje w oświatę idą pełną parą!
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Zgodnie z wynikami Naro-
dowego Spisu Powszechne-
go problem niedosłuchu
dotyczy w Polsce ponad 6
mln osób. 

Niemal połowa osób po 50.
roku życia ma kłopoty ze zrozu-
mieniem rozmowy w hałasie,
a wśród osób starszych na nie-
dosłuch cierpi aż 74% bada-
nych. Niedosłuch nie jest już
wyłącznie domeną seniorów,
dotyka także młodzież i małe
dzieci. Co czwarty polski na-
stolatek ma kłopoty ze słuchem
– wynika z danych zebranych
podczas Narodowego Testu
Słuchu. 

Dlaczego słyszymy 
coraz gorzej?

Pierwszą przyczyną nabytego
niedosłuchu jest starzenie się
społeczeństwa, co jest procesem
nieuniknionym. Drugim powo-
dem jest wszechobecny hałas:
godziny spędzone ze słuchaw-
kami w uszach, spacery po ru-
chliwych i gwarnych ulicach,

harmider podczas koncertów i
imprez, praca w fabryce przy
głośno pracujących urządze-
niach. 

Światowa Organizacja Zdro-
wia szacuje, że aż 1/10 ludzi na
całym świecie jest codziennie na-
rażona na uciążliwe dźwięki,
które powodują stałą degrada-
cję słuchu.

NADSTAW USZU
Twoi bliscy irytują się, że zbyt

głośno oglądasz telewizję? Masz
wrażenie, że Twoi rozmówcy
mówią niewyraźnie przez tele-
fon? Słyszysz dźwięk w głośnym
otoczeniu, ale nie jesteś w sta-
nie zlokalizować jego kierunku?
Odczuwasz brzęczenie, bądź
szumienie w uszach?

SŁUCH POD LUPĄ
Ludzki układ słuchowy jest

bardzo złożony, a gdy zaczyna
szwankować, nie wystarczy po
prostu założyć dowolny aparat
słuchowy, włączyć go i ustawić
głośność. Aby jak najlepiej wyko-

rzystać słuch, należy zacząć od
wizyty u specjalisty. Zbada on
słuch, wypyta o styl życia i
wspólnie z pacjentem znajdzie
najlepsze rozwiązanie. Badanie
słuchu jest bezbolesne, szybkie i
bezpłatne. Często skutecznym
rozwiązaniem otwierającym
drzwi do świata dźwięków, któ-
re wydawały się bezpowrotnie
utracone, może okazać się apa-
rat słuchowy.

APARAT NIE TAKI STRASZNY
W Polsce aparaty słuchowe,

bez względu na wiek oraz ro-
dzaj niedosłuchu są refundowa-
ne przez NFZ oraz, alternatyw-
nie przez PCPRy. Współczesne
aparaty słuchowe to maleńkie
cuda techniki. Ich czułe mikrofo-
ny koncentrują się na mowie,
jednocześnie wytłumiając hała-
sy otoczenia. Mogą one być regu-
lowane za pośrednictwem
smartfona,  współpracują z wie-
loma innymi urządzeniami elek-
tronicznymi, z których korzysta-
my na co dzień. Są prawie niewi-

doczne lub zminiaturyzowane
do eleganckich i estetycznych
kształtów, a ich obsługa jest bar-
dzo prosta.

Aparaty słuchowe dopasowa-
ne do możliwości słuchowych i
potrzeb pacjenta pomagają sły-
szeć optymalnie w różnych sytu-
acjach i w każdych warunkach
akustycznych. Ich noszenie po-
woduje mniejszy wysiłek słucho-
wy, łatwiejsze zapamiętywanie
oraz lepsze rozumienie mowy
nawet w głośnym otoczeniu. Po-
zwalają również zlokalizować
źródło dźwięku, co znacznie
podnosi bezpieczeństwo użyt-
kowników. 

Noszenie ich zapobiega dal-
szej degradacji słuchu, zwiększa
komfort słyszenia, a tym samym
funkcjonowania osób niedosły-
szących. Zaczynają czuć się bez-
pieczniej, wraca ich pewność sie-
bie oraz radość życia.

Na naszym słuchu polegamy
w wielu istotnych sytuacjach ży-
ciowych, dlatego nie zapominaj-
my go cenić i dbać o niego.

SŁUCH nieIDEALNY

SŁUCH STATYSTYCZNIE
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SSzzaannoowwnnyy PPaanniiee DDookkttoorrzzee,,

Po przeczytaniu Pana artykułu w “Pas-
sie” z 16 lutego pt. “O tym nie można za-
pomnieć”, w którym wspominając preze-
sa UNTSK Pana Jerzego Machaja  napi-
sał Pan o pustce, jaka powstała po odej-
ściu na “wieczną wartę” osób zaangażo-
wanych w działania na rzecz kreowania
optymalnych warunków dla zdrowia i
życia ludzi, pomyślałem sobie, że prze-
cież jednak nadal są ludzie dla których
sprawy ekologii i urbanistyki zsynchroni-
zowanej z ochroną środowiska są bar-
dzo ważne i nie można dopuścić do tego

aby działalność Klubu Ekologicznego za-
marła. 

Może warto podjąć wysiłek aby prze-
ciwstawić się ludziom o niskich lotach i
agresywnym elementom hołdującym tren-
dom rozwoju niezrównoważonego, za-
nieczyszczających , zatruwających i de-
wastujących warunki zdrowia i życia. Dla-
tego Klub Ekologiczny winien nadal ak-
tywnie działać i bronić tego, co nam jesz-
cze z naturalnego środowiska pozostało.

Z niepokojem patrzę, jak “betonowa
dżungla” atakuje kolejne rezerwaty przy-
rody, jak kona dąb Mieszko, jak czteropa-
smowa autostrada od strony Wilanowa

wdziera się na osiedla mieszkaniowe Ur-
synowa i jak deweloperzy tną zaciekle
drzewa w parkach. Jednak nie wszyst-
kich taka sytuacja niepokoi. 

Są dziennikarze w rodzaju Bogdana
Żmijewskiego, którzy w swej publicystyce
drwią z prób przeciwstawiania się tym
niepokojącym zjawiskom, wyśmiewając
“głupotę ekologów” i “zielonych”. W felie-
tonie “Wieszczenie zagłady ekologicznej
Wilanowa”, zamieszczonym w tygodni-
ku “Południe”, Bogdan Żmijewski - odno-
sząc się do poszczególnych tez Pańskiego ar-
tykułu - nie podejmuje rzeczowej, spokoj-
nej polemiki tylko szydzi, drwi i obraża. Pi-

sze o “załamywaniu rąk i pomstowaniu”,
ironizuje z  “pomysłów na rozwój kraju”. 

Na pocieszenie dodam, że nie jest Pan
jedynym obiektem ataków bowiem przed-
miotem szyderstw i drwin stał się rów-
nież niejaki Stefan Starzyński, który dla
Bogdana Żmijewskiego nie był Prezyden-
tem miasta Warszawy a “twórcą pirami-
dy finansowej”, “słabym trójkowym
uczniem”, z którego “zrobiono ołtarzyk”
i mającym “absurdalne pomysły”. 

Wyliczanie inwektyw pod adresem Pre-
zydenta kończą słowa p. Żmijewskiego, że
“Komuna tego Pana gloryfikowała”. Ta-
kie stwierdzenie  stawia oczywiście krop-

kę nad “i”, nie dając już żadnej szansy
na podkreślanie jakichkolwiek zasług i
osiągnięć Prezydenta Starzyńskiego. Na
zakończenie pozostało p. Żmijewskiemu
już tylko zaapelować o zburzenie pomni-
ka Prezydenta ustawionego na Placu
Bankowym.

Obserwując zaangażowanie i wiarę,
głównie młodych ludzi w sens i potrzebę
działania na rzecz ochrony naszego na-
turalnego środowiska wierzę, że Pana
apele o działalność urbanistyczną zsyn-
chronizowaną z ochroną środowiska nie
pozostaną bez echa.

J ó z e f  P r z e t a k i e w i c z

List � List � List � List � List � List � List� List � List � List � List � List� List � List � List � List � List

List otwarty do Pana dr Stanisława Abramczyka
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Porzucona w tym roku przez Telewizję Polską i przytulona
przez TVN Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pod dy-
rekcją ursynowianina Jurka Owsiaka zebrała 15 stycznia
w swoim 25. finale wprost rekordową sumę ponad 105
mln złotych na cele charytatywne. Jednym z ofiarodaw-
ców był sam prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. 

Dzięki zapałowi społeczeństwa polskiego 120 tysiącom wolontariuszy,
zgrupowanych w 1700 sztabach, udało się zebrać tak astronomiczną kwo-
tę, o ponad 30 mln większą od poprzedniego rekordu. Z samej aukcji in-
ternetowej zebrało się ponad 9 mln, czyli o połowę więcej niż rok temu.
Te pieniądze pójdą na pomoc dla dzieci na szpitalnych oddziałach ogól-
nopediatrycznych i zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom. 

Na finalny wynik, ogłoszony przez Jurka Owsiaka we wtorek 7
marca na Zamku Królewskim, zapracowało między innymi 60 szta-
bów za granicą, zbierających datki w Europie, Azji (Japonia, Chi-
ny), Australii i obu Amerykach. – Obecnie z WOŚP gra cały świat
– zameldował z radością Owsiak, ciesząc się, że na tak szlachetne
cele zbierano pieniądze nawet w Tokio i Szanghaju. 

Zgromadzony fundusz pozwoli na dalsze wyposażenie szpitali w
najnowocześniejszy sprzęt medyczny. 

Złośliwi powiadają, że Wunderteam Owsiaka zebrał w pocie
czoła i następnie przekaże na cele społeczne kwotę, jaką administra-
cja Warszawy potrafiła za jednym zamachem przetracić, pozwala-
jąc na złodziejską reprywatyzację, w trakcie której oddano w ręce
nie właścicieli bynajmniej, ale zwyczajnych wydrwigroszy, niejed-
ną nieruchomość wartą 100 milionów złotych. 

Co ciekawe, Owsiak i jego wspaniała orkiestra zostali zgłoszeni do
Pokojowej Nagrody Nobla, a komitet noblowski już potwierdził przy-
jęcie zgłoszenia, jakiego dokonał dr Adam Grzegorczyk, rektor Wyższej
Szkoły Promocji, Mediów i Show Businessu. Rzecznik WOŚP Krzysz-
tof Dobies ocenił, że to zgłoszenie jest zaszczytnym wyróżnieniem dla
zainicjowanego przez Orkiestrę wspaniałego ruchu społecznego. 

Wypada dodać, że społeczeństwo polskie zdobyło się na owe re-
kordowe datki jak gdyby na złość krytykom WOŚP, których – nie
wiadomo z jakich względów – nie brakuje. R a f a ł  K o s

Rekordowa 
zbiórka WOŚP
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Po wielu latach dyskusji i ocze-
kiwania, 1 marca 2017 r. rozpo-
częto prace związane z budową
ursynowskiego odcinka Połu-
dniowej Obwodnicy Warszawy.
Przedsięwzięcie jest potężne.
Odcinek A, czyli ursynowska
część POW od ul. Puławskiej do
ul. Przyczółkowej ma długość
ok. 4,6 km. Koszt inwestycji to
ponad 1,2 mld zł, czyli ok. 261
mln zł na 1 km trasy.

Pierwszym etapem jest tymcza-
sowa zmiana przebiegu jezd-
ni al. KEN i ul. Filipiny Płasko-

wickiej w celu umożliwienia przebu-
dowy i wzmocnienia tunelu linii me-
tra, pod którym będzie przebiegał tunel
POW. W ciągu najbliższych dni rozpocz-
ną się prace z związane z wykonywa-
niem tymczasowej sygnalizacji świetl-
nej, a także likwidacja lub przebudo-
wa kolidujących przyłączy energetycz-
nych, kanałów deszczowych i sieci ga-
zowej. Planowana od początku kwietnia
br.  czasowa zmiana organizacji ruchu
przewiduje wykonanie nowej jezdni al.
KEN wzdłuż bazarku oraz likwidację
ronda Krystyny Krahelskiej i lewoskrę-
tów dla wszystkich relacji. Ruch prosto
i w prawo zostanie utrzymany we
wszystkich kierunkach na skrzyżowa-
niu al. KEN i ul. Płaskowickiej.

Termin zakończenia prac, zwią-
zanych z przebudową i
wzmocnieniem tunelu linii

metra biegnącego nad tunelem POW,
przewidywany jest na grudzień 2018 r.
I przynajmniej tyle czasu będą trwały
utrudnienia dla kierowców. Dwujez-
dniowa w każdym kierunku al. KEN
stanie się na ten okres ulicą jednojez-
dniową. Na dodatek w miejscu skrzyżo-
wania z również jednojezdniową ul.
Płaskowickiej pojawią się światła i zaka-
zy skrętu w lewo. 

L ikwidacje lewoskrętów próbo-
wano zrekompensować wpro-
wadzeniem objazdów z/do ul.

Płaskowickiej poprzez ul. Stryjeńskich
i ul. Belgradzką oraz ul. Cynamonową
i ul. Gandhi. Informacja o takim roz-
wiązaniu wywołała niepokój kierow-
ców ze względu na dokonane w 2016
r. zwężenia ul. Cynamonowej do jed-
nego pasma ruchu. Dodatkowe samo-
chody na ul. Cynamonowej jeszcze
bardziej zmniejszą i tak już znacznie
ograniczoną przepustowość w godzi-
nach szczytu. 

P odczas konferencji prasowej
w ursynowskim  Ratuszu w
dniu 27 lutego br. z udziałem

inwestora – Głównej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad – oraz wyko-
nawcy ursynowskiej  POW – firmy

“Astaldi”, temat ten przewijał się kilka-
krotnie. “Czy ul. Cynamonowa będzie
w stanie przyjąć dodatkowy ruch oraz
czy przewidziane są dodatkowe wa-
rianty objazdów?” – zapytał Maciej
Antosiuk ze Stowarzyszenia “Projekt
Ursynów”. Rzecznik prasowy Astaldi
Mateusz Witczyński rozwiał jednak
wątpliwości: “Projektant organizacji
ruchu przeprowadził odpowiednie
kalkulacje, zweryfikowane  potem
przez Inżyniera Ruchu m. st. Warsza-
wy. Taki właśnie projekt został za-
twierdzony”.

T ak więc przejazdy ul. Cyna-
monową już wkrótce dostar-
czą kierowcom jeszcze wię-

cej emocji niż obecnie. Ciekawe tyl-
ko, czy “radykalni rowerzyści”  – ini-
cjatorzy zwężeń i utrudnień ruchu
samochodów na rzecz utworzenia
pasów rowerowych malowanych  na
jezdni będą chcieli z tych pasów ko-
rzystać – wśród spalin, w tłoku rusza-
jących i hamujących samochodów.
Bo jak do tej pory, wykorzystują je
sporadycznie.

O ile przedstawione powyżej
utrudnienia komunikacyj-
ne będą miały w zasadzie

charakter przejściowy, dużo większy
niepokój budzi pytanie: co będzie po-
tem z ul. Płaskowickiej? W chwili

obecnej ulica ta stanowi na Ursynowie
wysokim najdłuższy ciąg komunika-
cyjny kierunku wschód - zachód.
Funkcje swoje pełniłaby znakomicie,
gdyby nie zwężenia na łącznie ok.
20% długości z 2 x 2 do 2 x 1 pasmo
ruchu. Już teraz w godzinach szczytu
- w rejonie rond przy ul. Stryjeńskich
oraz ul. Roentgena i dalej do Puław-
skiej – powstają uciążliwe korki. Nale-
ży pamiętać, że w II połowie 2017 r.
uruchomiona zostanie ulica Nowoka-
backa, kierująca ruch w dużej mierze
tranzytowy od strony Konstancina i
Wilanowa również do ul. Płaskowic-
kiej. Natomiast ok. 2020 r., już po uru-
chomieniu POW, a zwłaszcza odcinka
wilanowskiego, problem pogłębi się
jeszcze bardziej. W rejonie wilanow-
skiego zjazdu z POW pojawi się droga
dojazdowa z Wilanowa od strony ul.
Branickiego. Właśnie stamtąd napły-
ną dodatkowe pojazdy zasilające rów-
nież ul. Płaskowickiej. 

J eśli potraktować łącznie przed-
stawione wyżej zasilenia komu-
nikacyjne, okaże się, że w go-

dzinach szczytu natężenie ruchu po-
tencjalnie wchłanianego przez ul. Pła-
skowickiej zwiększy się dwu- albo na-
wet trzykrotnie w stosunku do obec-
nego. Jak wiadomo, w ubiegłym roku
władze Warszawy nie wyraziły zgody

na poszerzenie ul. Płaskowickiej po za-
kończeniu budowy POW (2 x 2 pasy
na całej długości). Podczas konferencji
prasowej w ursynowskim Ratuszu za-
stępca dyrektora oddziału warszaw-
skiego GDDKiA Tomasz Kwieciński
stwierdził wprost: “Nawet jeszcze teraz,
gdyby była tylko wola “miasta”, posze-
rzenie do dwóch pasów po każdej stro-
nie, mogłoby to być zaplanowane do
zrealizowania po wybudowaniu POW.
Ale jest jeszcze dodatkowy problem –
kompetencje GDDKiA kończą się przy
ul. Gandhi, zaś dalsza część ul. Płasko-
wickiej do ul. Puławskiej – jest już w
kompetencjach ZDM, a więc Urzędu
m. st. Warszawy”.

N iestety, właśnie ten odcinek w
dużej mierze decyduje o prze-
pustowości ul. Płaskowickiej

w kierunku ul. Puławskiej. Każdemu
kierowcy, który potrzebował  5 - 10 mi-
nut na przejechanie tego zaledwie  kil-
kusetmetrowego odcinka,  włosy się je-
żą na głowie (bez względu na ich ilość)
na myśl, co będzie po wybudowaniu
POW i uruchomieniu wszystkich do-
jazdowych ciągów komunikacyjnych
zasilających ul. Płaskowickiej. Czy na-
prawdę musimy powiedzieć sobie: “le-
piej to już było”?

B o g u s ł a w  L a s o c k i
P r o j e k t  U r s y n ó w

Budowa POW na Ursynowie ruszyła, ale co będzie dalej?

Newralgiczna ulica Płaskowickiej
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Po półrocznych analizach doty-
czących celowości produkcji pol-
skich automatów do gier o ni-
skich wygranych władze Totali-
zatora Sportowego, jednoosobo-
wej spółki skarbu państwa o
znaczeniu strategicznym, zdecy-
dowały, że partnerami w tym
miliardowym przedsięwzięciu
będą podmioty polskie.

Podczas poniedziałkowej konferencji
w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej
omawiano pierwsze propozycje TS
związane z realizacją przez spółkę zapi-
sów znowelizowanej ustawy o grach
hazardowych, które wejdą w życie od-
powiednio 1 kwietnia i 1 lipca br. W
konferencji wzięli udział Radosław Śmi-
gulski, p.o. prezesa Totalizatora Sporto-
wego, Kamil Wyszkowski, dyrektor ge-
neralny UN Global Compact Poland,
Nikodem Bończa-Tomaszewski, prezes
Exatel SA oraz Grzegorz Banecki, pre-
zes Wojskowych Zakładów Łączności
Nr 1 SA w Zegrzu, wchodzących w
skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.      

Na mocy znowelizowanej ustawy TS
uzyskał monopol na obsługę automa-
tów i pokera online. Pod koniec marca
spółka ma ogłosić swoją nową “Stra-
tegię w świecie gier”. Sejmowa nowe-
la umożliwia obstawianie zakładów
Lotto i innych gier TS przez internet.
Jednak najważniejszą informacją na
konferencji w PAP było zapewnienie
prezesa Śmigulskiego o zbudowaniu
rodzimego rynku automatów do gier w
oparciu o polski przemysł. Za przygo-
towanie i dostarczenie wyprodukowa-
nych w Wojskowych Zakładach Łączno-
ści Nr 1 S.A. nowych polskich urządzeń
do gier losowych będą odpowiedzialne
Exatel SA oraz Polska Wytwórnia Pa-
pierów Wartościowych SA. Exatel SA
wchodzi w skład  Polskiej Grupy Ener-
getycznej i znajduje się pod pełną kon-
trolą państwa. 

WZŁ Nr 1 w Zegrzu opracowują pro-
totyp polskiego automatu do gry, który
będzie wyposażony we własne opro-
gramowanie. Detale oraz konkretne gry
zostaną zakupione na rynku. Prezes
Grzegorz Banecki zapewnił, że prototyp
maszyny będzie gotowy na przełomie
maja i czerwca, a po 3 – 4 miesiącach
automaty mają być gotowe do maso-
wej produkcji. TS wyda na zakup pol-
skich automatów około 1,2 mld złotych.
Spółka posiada środki na ten cel i nie bę-

dzie potrzebowała wsparcia z budżetu
państwa. Banecki powiedział też, że
WZŁ Nr 1 dysponują odpowiednio wy-
kwalifikowanymi zasobami ludzkimi
oraz infrastrukturą. 

Zdaniem prezesa, pojawia się realna
szansa na stworzenie nie tylko polskich
automatów do gier, ale także nowej ga-
łęzi przemysłu oraz sektora obsługo-
wego. Pierwszy etap to uruchomienie
montowni, w której składane będą ku-
powane na wolnym rynku części, a
wśród nich ekrany, klawiatury i dru-
karki. Oprogramowanie zostanie przy-
gotowane w Polsce, ponieważ mamy
w kraju wielu wybitnie uzdolnionych in-

formatyków. Skoro mała Finlandia po-
trafiła stworzyć Nokię i czerpać dzięki
niej miliardy, czemu Polska ma nie po-
siadać urządzenia z najwyższej półki,
które będzie pożądane przez zagranicz-
nych kontrahentów? 

Skarb państwa traci rocznie nie mniej
niż 552 mln złotych z powodu działal-
ności nielegalnie funkcjonujących auto-
matów –  poinformował Kamil Wy-
szkowski, dyrektor generalny UN Glo-
bal Compact Poland. Dane z grudnia

2015 r mówią o 29 tysiącach automa-
tów o niskich wygranych, a te automa-
ty działały bez zezwolenia. Jeszcze wię-
cej budżet państwa traci na nielegal-
nych zakładach bukmacherskich. War-
tość całego rynku bukmacherskiego w
Polsce szacuje się na 5,3 mld zł rocz-
nie, z czego zaledwie 1,3 mld zł dotyczy
zakładów legalnych. Według Wyszkow-
skiego, „czarna strefa” hazardu w Pol-
sce warta jest 60 – 70 mld zł.

TS poinformował, że w III kwartale
2017 r. uruchomiona zostanie sprze-
daż gry multijurysdykcyjnej “EuroJack-
pot”. Tym samym Polska dołączy do
grona 17 krajów, w których loteria ta

jest dostępna. Minimalna pula gwaran-
towana na wygrane pierwszego stopnia
będzie wynosić 10 milionów euro, a
maksymalna może osiągnąć nawet 90
milionów. Losowania loterii tradycyj-
nie odbywają się w każdy piątek w Hel-
sinkach. Aby  trafić główną wygraną,
należy poprawnie wytypować 5 z 50
numerów oraz 2 z 10 numerów. 

– Totalizator Sportowy to przede
wszystkim dobro narodowe, o które na-
leży dbać, a grając w nasze gry wspiera-

cie państwo polski sport i kulturę – pod-
sumował konferencję prezes Radosław
Śmigulski. Przypomniał, że na wspie-
ranie sportu i kultury państwowa spół-
ka przekazuje rokrocznie miliard zło-
tych, bez uwzględniania podatków. 

Opracowywana przez władze TS no-
wa “Strategia w świecie gier” powinna
w jakiejś części odnosić się również do
końskiego totalizatora, ponieważ spół-
ka jest od 2008 r. długoletnim dzier-
żawcą zabytkowego służewieckiego hi-
podromu i organizatorem gonitw. Cie-
szą miliony złotych przeznaczane przez
TS na modernizację perły międzywo-
jennej architektury, która po ponad 70

latach funkcjonowania zdecydowanie
wymaga oszlifowania. Wszak jest to
część naszej spuścizny narodowej, ma-
jącej służyć przyszłym pokoleniom.
Mniej cieszy, a raczej wręcz martwi
kompletny zastój w końskim totalizato-
rze. W dużej mierze spowodowany on
jest znacznym podniesieniem w ostat-
nich latach stawek w trzech podstawo-
wych zakładach, ale także bardzo
skromnymi środkami przeznaczanymi
na promocję Służewca, który w zamy-
śle miał stać się po modernizacji salo-
nem towarzyskim stolicy. 

Podniesienie stawki podstawowej do
5 złotych w grach pojedynczej, dwójko-
wej i porządkowej spowodowało spu-
stoszenie na torze. Duża część graczy
nie wytrzymała ekonomicznie i poże-
gnała się z wyścigami, tym bardziej, że
możliwości wygrania tam dużych pie-
niędzy są żadne. Niestety, prezes spółki
“Traf”, organizującej koński totalizator,
wydaje się być niezatapialny. Inna spra-
wa, że “Passa” nie ma żadnego wsparcia
ze strony wyścigowego środowiska w
walce o zmniejszenie stawek. 

W tej sytuacji nie zamierzamy dłu-
żej walczyć z wiatrakami i jak reszta
bywalców Służewca pogrążamy się w
błogim oczekiwaniu, licząc na ujęcie
końskiego totalizatora w opracowywa-
nej przez TS nowej “Strategii w świecie
gier” w taki sposób, który zagwarantu-
je jego dynamiczny rozwój. Byłoby to
zasadne z kilku powodów, z których
najważniejszy wydaje się to, że w odróż-
nieniu od ocierającej się o twardy ha-
zard gry na automatach obstawianie
końskich gonitw jest grą wiedzy, z wy-
korzystaniem mózgu, zmysłu obserwa-
cji oraz wyobraźni. Tym właśnie koński
totalizator różni się in plus od gier, w
których o wygranej decyduje wyłącz-
nie ślepy los, jak na przykład automaty
czy ruleta. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Automaty do gier o niskich wygranych będą polskie

Totalizator ogłasza dobre nowiny
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Decyzja o przekazaniu w
użytkowanie wieczyste
spadkobiercom byłego

właściciela działki pod wybudo-
wanym w 1955 r. budynkiem
przy ul. Narbutta 60 zapadła w
maju 2014 roku. Została wydana
przez Jerzego Mrygonia, ówcze-
snego zastępcę dyrektora stołecz-
nego Biura Gospodarki Nieru-
chomościami w Urzędzie m. st.
Warszawy. Mieszkańcy kamie-
nicy zasygnalizowali nam latem
2014, że  ich zdaniem decyzja
obarczona jest wadą prawną, a
poinformowana o tym prezydent
Warszawy Hanna Gronkiewicz-
Waltz  nie reaguje. Po dwóch la-
tach dziennikarskiego śledztwa i
odbijania się od murów stołecz-
nego ratusza, mokotowskiej pro-
kuratury i tamtejszej komendy
policji ustaliliśmy ponad wszelką
wątpliwość, iż akt notarialny
kupna – sprzedaży działki dział-
ki przy Narbutta 60 ze stycznia
1947 r., będący podstawą decyzji
reprywatyzacyjnej, został sfał-
szowany. 

Mało tego, że sporzą-
dziła go w gruzach
powojennej Warsza-

wy osoba nieuprawniona, to na
dodatek wypis i kserokopia wy-
pisu z aktu notarialnego znacz-
nie różnią się od oryginału znaj-
dującego się w Archiwum Pań-
stwowym w Milanówku. Mimo
tak kruchej i mocno naciąganej
podstawy do roszczenia Jerzy
Mrygoń przekazał w prywatne
ręce komunalny majątek dużej
wartości. Ustaliliśmy również,
że decyzja zawiera zapisy nie-
zgodne ze stanem faktycznym, a
Mrygoń  nie posiadał w doku-
mentacji oryginału wypisu z ak-
tu notarialnego z 1947 r., tylko
kserokopię. Tym skandalicznym
przypadkiem próbowaliśmy za-
interesować mokotowską pro-
kuraturę, ale bezskutecznie. Pro-
kuratura nie odpowiadała na na-
sze monity, nie odnosiła się do
uzasadnionej krytyki prasowej
pod jej adresem, odmawiała
wszczynania postępowań, bądź

szybko je umarzała, często bez
podjęcia kluczowych czynności.
Sprawa Narbutta 60 to “czarna
plama” na wizerunku mokotow-
skich organów ścigania, którą
nieprędko będą mogły zmyć.

Podejrzana reprywatyza-
cja Narbutta 60, jak
również inne podobne

na terenie stolicy, nabrała roz-
pędu po zmianie władzy w pań-
stwie. Fakt, że urzędujący mini-
ster sprawiedliwości zarządził
rozprawę z oplatającą Warszawę
złodziejską ośmiornicą, wynikał
z woli i decyzji politycznej po-
wziętej na najwyższym szczeblu
państwa.  Poprzednie ekipy rzą-
dzące krajem przez dwie dekady
przyglądały się biernie jak usto-
sunkowana i mająca powiąza-
nia z urzędnikami, radnymi mia-
sta, sędziami oraz prokuratora-
mi grupa cwaniaków doi stolicę
na setki milionów złotych. 

Ruch wykonany ostatnio
przez mieszkańców
budynku Narbutta 60

jest jak najbardziej trafiony. Do-
wody w postaci oficjalnych pism
z Ministerstwa Sprawiedliwości,
Sądu Apelacyjnego w Warsza-
wie oraz Izby Notarialnej nie po-
zostawiają najmniejszych wąt-
pliwości, że Zygmunt Anyżew-
ski, który w styczniu 1947 r. spo-
rządził akt notarialny kupna –
sprzedaży działki budowlanej
przy ul. Narbutta 60, nie figuru-
je w powojennym spisie notariu-
szy i asesorów. To oznacza, iż
sporządzony przez niego poza
kancelarią notarialną dokument
nie ma żadnej wartości i powi-
nien zostać przez Jerzego Mry-
gonia wyrzucony do śmieci, zaś
przedstawiający go w urzędzie
spadkobiercy, domagający się
zwrotu nieruchomości, powin-
ni zostać odesłani przez pana wi-
cedyrektora do sądu.  Stało się
jednak inaczej, więc czas naj-
wyższy, by prokurator wszczął
procedurę zmierzającą do
stwierdzenia nieważności wa-
dliwej decyzji wydanej przez
Mrygonia. Byłby to akt sprawie-

dliwości dziejowej – administra-
cja miejska zawiniła, niech cho-
ciaż państwo naprawi wyrządzo-
ne ludziom krzywdy. 

Puenta zawarta w liście
mieszkańców, skierowa-
nym do Prokuratora

Krajowego Bogdana Święczkow-
skiego mówi sama za siebie: “Do-
póki nie dojdzie do wyelimino-
wania wadliwej decyzji z obrotu
prawnego, korzysta ona z ogól-
nego domniemania prawidłowo-
ści. Tak stanowi prawo”. Miesz-
kańcy budynku Narbutta 60 zna-
leźli się w przedziwnej sytuacji.
Znalezione zostały niezbite do-
wody na to, że decyzja reprywa-
tyzacyjna w odniesieniu do ich
nieruchomości oparta jest na fał-
szerstwie, mimo to ten wadliwy
dokument nadal obowiązuje. To
swego rodzaju prawno-urzędni-
cza schizofrenia, z którą należy
szybko skończyć.

Dziesiątki tysięcy war-
szawiaków poszkodo-
wanych w wyniku

przestępczej działalności grupy
wydrwigroszów wiąże nadzieje
na sprawiedliwość z rozpoczę-
ciem działalności przez powoła-
ny ostatnio do życia parlamen-
tarny zespół ds. zbadania nie-
prawidłowości przy reprywaty-
zacji. Zespół ten  zbada m. in.
działania dokonywane przez
członków organów samorządów
terytorialnych i podległych im
urzędników oraz prokuratury i
innych organów ścigania. Zgod-
nie z ustawą, w skład zespołu
wchodzi powoływany przez pre-
miera przewodniczący oraz
ośmiu członków powoływanych
przez Sejm. Komisja będzie mo-
gła na przykład utrzymać w mo-
cy decyzję reprywatyzacyjną,
bądź uchylić ją i podjąć działania
na rzecz odebrania bezprawnie
pozyskanej nieruchomości. 

J ako jeden z pierwszych
zostałem zaproszony
przez przewodniczącego

zespołu, posła Pawła Lisieckie-
go, na posiedzenie tego gre-
mium, które odbędzie się w dniu
16 marca o godz. 13.00 w Sejmie
w sali nr 102. Zaproszenie zwią-
zane jest z badaniem podejrza-
nej reprywatyzacji nieruchomo-
ści przy ul. Narbutta 60.    
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My, mieszkańcy budynku z adresem ul. Narbutta 60 w Warszawie, prosimy o rozważenie możliwości
wszczęcia przez prokuraturę procedury, mającej na celu stwierdzenie nieważności decyzji
administracyjnej nr 197/GK/DW/2014 z dnia 26.05. 2014 r., wydanej przez Biuro Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, o zwrocie (przyznaniu prawa własności czasowej)
spadkobiercom byłego właściciela nieruchomości przy ul. Narbutta 60. Przedmiotowa decyzja oparta
jest na sfałszowanym akcie notarialnym i zawiera dane, które są sprzeczne ze stanem faktycznym, co
powinno czynić ją nieważną z mocy prawa (art. 156, §1, pkt. 2 i 7 kpa).

UZASADNIENIE

Mając od początku poważne wątpliwości co do zgodności przedmiotowej decyzji z prawem, zwróciliśmy
się do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz o wstrzymanie jej wykonania. Do dzisiaj nie
uzyskaliśmy odpowiedzi. Poprosiliśmy więc o interwencję lokalny tygodnik “Passa”. Dziennikarze tej
gazety już w sierpniu 2014 r. wnioskowali na piśmie do prezydent Warszawy o wstrzymanie wykonania
decyzji BGN, przedstawiając na tę okoliczność bogatą argumentację. Również oni nie doczekali się
odpowiedzi, choć ponawiali wniosek jeszcze trzykrotnie. Nie dały efektu dwie audycje radiowe w RDC
z udziałem ówczesnego wicedyrektora BGN Jerzego Mrygonia, który na antenie dopuścił się ewidentnego
kłamstwa. Również Prokuratura Rejonowa na Mokotowie pozostała głucha na liczne doniesienia
gazety o możliwości popełnienia przez urzędników BGN przestępstwa z art. 231 kk. 

Dwuletnie dziennikarskie śledztwo dziennikarzy tygodnika “Passa”, z naszym udziałem, potwierdziło
w sposób niezbity, że decyzja administracyjna nr 197/GK/DW/2014 z dnia 26.05. 2014 r. jest obarczona
wadami prawnymi. 

1. Jej podstawę stanowi akt notarialny z 11 stycznia 1947 r. sporządzony w nader podejrzanych
okolicznościach, bowiem został spisany nie przez notariusza Bronisława Czernica, lecz przez osobę o
nazwisku Zygmunt Anyżewski, podającą się za jego zastępcę. Anyżewski posłużył się okrągłą pieczęcią
notariusza Czernica bez jego widocznego na dokumencie upoważnienia, co nie było i nie jest
praktykowane w żadnym notariacie. 

Oficjalne urzędowe pisma przesłane do redakcji tygodnika “Passa” przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz Izbę Notarialną  stwierdzają w sposób jednoznaczny, że Zygmunt
Anyżewski nie figuruje w żadnym spisie notariuszy bądź asesorów z okresu powojennego. Oznacza to,
że akt notarialny kupna – sprzedaży nieruchomości przy ul. Narbutta 60 ze stycznia 1947 r., stanowiący
podstawę decyzji nr 197/GK/DW/2014, został sporządzony przez osobę do tego nieuprawnioną, co może
być głównym przyczynkiem do stwierdzenia jej nieważności. 

2. W przedmiotowej decyzji znajduje się zapis niezgodny ze stanem faktycznym: “...z tytułu nabycia
(działki przy ul. Narbutta 60 przez Jerzego R.) na mocy aktu kupna z dnia 11 stycznia 1947 r.,
zeznanego w kancelarii Bronisława Czernica, notariusza w Warszawie”. Jest to ewidentne poświadczenie
nieprawdy, bowiem z aktu notarialnego wynika w sposób niezbity, iż nie był on “zeznany” w kancelarii,
lecz poza nią, w gruzach budynku przy ul. Narbutta 58, sąsiadującego z nieruchomością Narbutta 60.

3. Wydający decyzję nr 197/GK/DW/2014 zastępca dyrektora BGN Jerzy Mrygoń dwukrotnie
zapewniał publicznie w studiu Radia dla Ciebie, że dysponuje wypisem z oryginału aktu notarialnego
z 1947 r. Jednakże z księgi wejść do Archiwum Państwowego w Milanówku wynika, że od 1999 r. (data
wniesienia roszczenia) żaden z urzędników m.st. Warszawy nie zapoznawał się z oryginałem tego aktu.
Oznacza to, że Jerzy Mrygoń wydał decyzję skutkującą oddaniem w prywatne ręce komunalnego
majątku milionowej wartości wyłącznie na podstawie kserokopii wypisu z oryginału aktu. 

Wszystkie dokumenty dotyczące tej sprawy znajdują się w aktach śledztwa o sygnaturze RP I Ds.
42.2016 prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu. 

Prosimy o możliwie szybkie wszczęcie procedury zmierzającej do stwierdzenia nieważności decyzji
administracyjnej nr 197/GK/DW/2014 z dnia 26.05. 2014 r., ponieważ nadal czujemy się zagrożeni.
Dopóki bowiem nie dojdzie do wyeliminowania wadliwej decyzji z obrotu prawnego, korzysta ona z
ogólnego domniemania prawidłowości. Tak stanowi prawo. W świetle zebranych dowodów przedmiotowa
decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Dlatego prosimy jak na wstępie.

M i e s z k a ń c y  b u d y n k u  N a r b u t t a  6 0

Mieszkańcy Narbutta 60 nadal walczą o swoje

Wszystko w rękach prokuratora...
Lokatorzy budynku przy ul. Narbutta 60, których do-
tknęła dzika reprywatyzacja, nie odpuszczają. Po  za-
kończonej sukcesem walce o wstrzymanie wykonania
decyzji reprywatyzacyjnej, domagają się podjęcia kro-
ków na rzecz jej unieważnienia.
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20 lipca 1969 roku statek kosmiczny Apollo 11
wylądował na Księżycu. Ta historia stała się
pretekstem do realizacji wystawy, która w roku 2015
zaistniała w Galerii Działań na Ursynowie. 

Kurator tej wystawy Wojciech Różyński zaprosił do udziału w
wystawie 157 artystów plastyków z 35 krajów świata. O ile głównym
celem misji Apollo 11 było lądowanie na Księżycu, o tyle w
przypadku artystów plastyków, chodziło o osobistą artystyczną
wypowiedź o tym historycznym fakcie. Wystawa w Galerii Działań,
wzorem misji statków Apollo, kontynuuje swój artystyczny byt.
Prezentowana była w toruńskiej Galerii Wozownia, Biurze Wystaw
Artystycznych   w Jeleniej Górze, by na początku roku 2017 zawitać
do AUSSTELLUNGSZENTRUM PIRAMIDE BERLIN. 25 lutego 2017
roku odbyło  się uroczyste otwarcie wystawy „The Eagle has landed
: APOLLO 11 – next step”. Wśród twórców uczestniczących w tym
wydarzeniu artystycznym Berlina znaleźli się znani ursynowscy
artyści plastycy: Irena Moraczewska, Jerzy Derkacz i Fredo Ojda.
Misja Apollo 11, trwała 195 godzin, 18 minut i 35 sekund. Wystawa
w PIRAMIDE BERLIN potrwa do 25 marca 2017 roku.  

Na zdjęciu nowoczesny gmach AUSSTELLUNGSZENTRUM
PYRAMIDE BERLIN.

J a n u s z  K a b a c k i

Teatr, taniec, muzyka, piosenka, film – wszystko to, w
sobotni wieczór, 25 lutego, wypełniło niezwykły
program artystyczny w Domu Sztuki SMB „Jary”,
przygotowany, we współpracy z tą placówką, przez
Grupę Artystyczną „Fryzjerzy”. Tworzą ją świeżo
upieczeni absolwenci i studenci ostatnich lat wyższych
uczelni (także, choć nie tylko, artystycznych),
uprawiający różne dziedziny sztuki. Ludzie młodzi,
zdolni, pełni twórczej pasji.

Doskonale układająca się współpraca „Fryzjerów” z jak zawsze
otwartym na uzdolnioną artystycznie młodzież Domem Sztuki
zaowocowała imprezą „Młodzi w klimacie Walentynek. Miłosny
Kalejdoskop Sztuk”. Cóż, 25 lutego wydarzenie było raczej „w
klimacie” walentynkowych poprawin, ale i tak zrobiło na licznie
przybyłych widzach/słuchaczach duże wrażenie.

Wszystkie występy – w większości naprawdę olśniewające –
tematycznie „kręciły się” wokół miłości. W pierwszej części wieczoru
obejrzeliśmy kolejno: etiudę „Fryzjerzy” (Wojciech Wild, Anna
Hautz, Aleksandra Pacak, Dominik Ochociński, Damian Dragański,
Hanna Korzeniowska – ze strony „Fryzjerów” spiritus movens
całego przedsięwzięcia), tancerki Kingę Malec w tańcu indyjskim
i Annę Kurzawę we Flamenco, ponownie Aleksandrę Pacak i Hannę
Korzeniowską, a także Maję Piątkowską w etiudzie tanecznej „Ten
jazz”, a na koniec Teatr Improwizacji „Pan Wigwam” (Michał
Głębicki, Daniel Siedlecki, Michał Kochanowski, Tomek Krupka,
Barbara Jastrzębska, Adam Jagodziński).

W części drugiej publiczność oklaskiwała etiudy filmowe: „Dance”
Aleksandry Pacak i Damiana Dragańskiego, „Doll” – realizację
studentów Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie oraz „Solo na
dwie”. Autorami tej ostatniej są: Anita Kwiatkowska-Naqvi, Kalina
Duwadzińska, Leyle Coemert, Agnieszka Sterczyńska i Nastazja
Babska. Występy zespołów Marukyan (Inga Marukyan, Wojtek
Wild, Adam Mańkowski) i Atmospheric (Wojciech Wild, Aiden
Hoyle, Matt Vidler, Joasia Vidler, Dawd Stepnowski) rozdzieliła
melorecytacja Anny Hautz, której towarzyszyli muzycy Wojciech
Wild i Aiden Hoyle.

Po ostatnim występie na scenę wyszli wszyscy wykonawcy. I
teraz oni słuchali… owacyjnych braw widowni. To był „magiczny”
wieczór – prawdziwy triumf młodych talentów.

A B U

W obecności przedstawi-
cieli władz Ursynowa – za-
stępcy burmistrza Łuka-
sza Ciołko i naczelnika
Wydziału Kultury Dariu-
sza Sitterle – odbyło się we
wtorek w Galerii Domu
Sztuki SMB „Jary” uroczy-
ste otwarcie wystawy „Nie
ma to jak w domu. Ursy-
nów w obiektywie Olivera
Buhliga”. 

Autor 40 prezentowanych na
wystawie fotogramów, 30-let-
ni fotografik z Berlina, od kilku
lat mieszka w Polsce, z czego
półtora roku na Ursynowie. Nic
więc dziwnego, że gości na
wernisażu było wielu, wśród
nich znany malarz Franciszek
Maśluszczak i fotoreporter
Chris Niedenthal (twórca sław-
nego, zrobionego w stanie wo-
jennym zdjęcia czołgu przed
byłym kinem Moskwa w War-
szawie, w którym wyświetla-
no akurat „Czas Apokalipsy”
Coppoli).

Ursynów na zdjęciach Buhliga
nie jest Ursynowem z folderów
reklamowych, lecz bardziej po-
wszednim, zwyczajnym. Mimo
że wystawa została zorganizo-
wana z myślą o tegorocznym 40-
leciu Ursynowa, prace niemiec-
kiego artysty – może dlatego, że
przeważnie czarno-białe i po-
wstałe w tradycyjnej technolo-
gii światłoczułej – budzą wspo-
mnienia o początkach, jeszcze

nawet nie dzielnicy czy gminy,
ale osiedla, którym kiedyś był
Ursynów, przywołując jego ów-
czesny niepowtarzalny klimat.

Zdjęcia Buhliga mogą się po-
dobać bardziej (jak zdecydowa-
nej większości uczestników wer-
nisażu) lub mniej.  Jedno jest
pewne: ich autor ma świetnie
opanowany warsztat, a przede
wszystkim celne oko, którym
wychwycił ciekawe sytuacje ro-

dzajowe, ujmując je następnie w
ramy pomysłowych kompozycji
kadru. Przede wszystkim zaś już
sam fakt, że artysta z innego kra-
ju zainteresował się Ursynowem
i uznał tę dzielnicę za godną skie-
rowania na nią obiektywu, każe
myśleć o wystawie jako warto-
ściowym przedsięwzięciu. Zo-
stało ono sfinansowane ze środ-
ków Dzielnicy Ursynów m. st.
Warszawy. A B U

Ursynów nasz powszedni

Orzeł wylądował... w Berlinie

Młodzi, zdolni i wszechstronni
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Za sprawą Ministerstwa
Środowiska   wszyscy ma-
my  okazję obserwować,
jakie skutki wywołuje
uchwalona przez Sejm RP
nieprzemyślana ustawa,
umożliwiająca wycinkę
drzew na obszarach pry-
watnych gruntów. 

Takiego masowego niszcze-
nia otaczającej nas przyrody nie
było od lat i jej skutki pozostaną
również na lata. Publiczny sprze-
ciw wobec przyjętej ustawy dzie-
je się w chwili, kiedy w wielkich
miastach głośno się mówi o za-
grażającym nam zanieczyszcze-
niu środowiska i jego skutkach
dla ludzi i przyrody.
Troska o sprawy  otaczającej nas
przyrody przejawia się wszelako
nie tylko w odniesieniu do nie-
przemyślanych ustaw rządo-
wych. Szczebel samorządowy
również lubi zmieniać przepisy
obowiązujące w tym zakresie.
Uchwała podjęta przez Radę
Miasta st. Warszawy jest przy-
kładem zaburzenia dotychcza-
sowego porządku prawnego w
zakresie szeroko pojętej zieleni.
Uchwała ta została wydana 25
sierpnia 2016  z mocą obowią-
zującą od 1 października 2016 i
powołuje jednostkę budżetową
miasta pod nazwą Zarząd Ziele-
ni m. st. Warszawy. 

Zgodnie ze statutem Zarządu,
stanowiącym załącznik nr 1 do
ww. uchwały, jednostka ta ma roz-
począć swoją pełną działalność z
dniem 1 lipca 2017 r. i  wykonywać
działania statutowe względem:

1) parków, zieleńców, skwe-
rów, bulwarów oraz innych nie-
ruchomości przeznaczonych na
tereny zieleni,

2) wód powierzchniowych
wraz z gruntami pokrytymi wo-
dą oraz obiektów biernej ochro-
ny przed powodzią,

3) zieleni w pasach dróg kra-
jowych, wojewódzkich i powia-
towych.

Zakres zadań ZZW obejmuje
również:

– planowanie i pozyskiwanie
funduszy na projektowanie, bu-
dowę, modernizację i remonty
terenów zieleni, a także urzą-
dzeń wodnych i obiektów biernej
ochrony przed powodzią,

– prowadzenie nasadzeń, pie-
lęgnację oraz prowadzenie kon-
troli i podejmowanie działań do-
tyczących utrzymania drzew i
krzewów oraz zieleni niskiej,

– podejmowanie działań służą-
cych biernej i czynnej ochronie m. st.
Warszawy przed powodzią, podto-
pieniami i suszą oraz ich skutkami,

– prowadzenie prac studial-
nych i projektowych oraz wyko-

nywanie badań, analiz i eksper-
tyz dotyczących rozwoju, w tym
budowy i zapewnienia właści-
wych standardów utrzymania
terenów zieleni i właściwego go-
spodarowania wodami.

Zarządzenie na etapie projek-
tu było konsultowane  w komi-
sjach merytorycznych poszcze-
gólnych dzielnic, niestety nie na
Ursynowie. Rada Dzielnicy nie
otrzymała do zaopiniowania pro-
jektu uchwały, przesłanego przez
Radę Miasta. Moje zapytania, kie-
rowane do Zarządu Dzielnicy
podczas sesji dzielnicowej rady
w sprawie wyjaśnień związanych
z nową uchwałą, pozostawały bez
odpowiedzi. Nie dziwi zatem, sta-
nowisko Klubu Nasz Ursynów,  w
którym wyraziliśmy swoje zanie-
pokojenie o losy ursynowskiej zie-
leni. W naszej ocenie obowiązu-
jące przepisy to  kolejny przykład

centralizacji zadań przez ratusz
miejski. W sposób oczywisty spo-
woduje to także nadmierne po-
większanie administracji publicz-
nej. Odebranie dzielnicom zadań
z zakresu utrzymania i pielęgna-
cji parków oraz innych terenów
zieleni spowoduje, że bieżący
nadzór na tymi terenami zostanie
powierzony jednostce nieposia-
dającej pełnej wiedzy w zakresie
specyfiki poszczególnych tere-
nów, oczekiwań mieszkańców,
jak również wydłuży czas związa-
ny z reakcją na zgłoszenia (sie-
dziba jednostki będzie się znaj-
dowała w budynku zasobu m. st.
Warszawy przy ul. Hożej 13A).

Nasze zaniepokojenie związa-
ne jest również z właściwym
utrzymaniem urządzeń i zbiorni-
ków wodnych, tak istotnych z
punktu widzenia właściwej go-
spodarki wodnej obszaru tzw. Zie-
lonego Ursynowa. Zgodnie ze sta-
tutem ZZW ma wykonywać rów-
nież działania względem wód po-
wierzchniowych wraz z grunta-
mi pokrytymi wodą oraz obiek-
tów biernej ochrony przed powo-
dzią i innych urządzeń wodnych.
Nie wiemy: czy, kiedy i które urzą-
dzenia służące gospodarce wod-
nej, utrzymywane obecnie przez
Dzielnicę, zostaną przekazane w

zarządzanie i administrowanie
ZZW. Kwestie te bezwzględnie
powinny być przedmiotem obrad
i opinii  Komisji Zielonego Ursyno-
wa, a także innych komisji w Ra-
dzie Dzielnicy. 

Chcemy, aby Ursynów ze
względu na jego położenie i szcze-
gólny charakter stawał się wzor-
cem dbałości w zakresie utrzyma-
nia zieleni dla całej Warszawy.

Na Ursynowie planowane są
nowe parki: park Cichociemnych
Spadochroniarzy AK, park nad
POW, czy też marzenie mieszkań-
ców – Plac Wielkiej Przygody. Czy
nowa jednostka przejmie rów-
nież te zadania, a jeśli tak, to czy
będzie w stanie zaspokoić potrze-
by mieszkańców Ursynowa, któ-
rzy do zielonych terenów przy-
wiązują bardzo duże znaczenie?
Czy będzie to możliwe przy cen-
tralizacji nie tylko zadań, ale
przede wszystkim środków finan-
sowych do ich realizacji ? 

Dobrze że stanowisko Klubu
Nasz Ursynów zostało oficjalnie
złożone do Zarządu Dzielnicy.
Wymusiło to bowiem potrakto-
wanie sprawy poważnie, tak jak
na to zasługuje. W odpowiedzi
burmistrz informuje  o planowa-
nych  spotkaniach z dyrekcją Za-
rządu Zieleni m. st. Warszawy
na przełomie marca i kwietnia.
Ich celem będzie  wypracowa-
nie szczegółowych rozwiązań.
“Podjęte zostaną również decy-
zje dotyczące  terenów w naszej
dzielnicy planowanych do prze-
kazania nowej jednostce miasta,
jak również terenów, które pozo-
staną w zarządzaniu przez dziel-
nicę” (pismo burmistrza w odpo-
wiedzi na Stanowisko Klubu
Nasz Ursynów). 

Miejmy nadzieje, że w spra-
wie będą mogli wypowiedzieć
się wszyscy radni, nie tylko
członkowie komisji merytorycz-
nych rady dzielnicy, jak również
mieszkańcy.   Czy konieczne by-
ło powoływanie nowej jednostki
organizacyjnej, zarządzającej
zielenią ? Radnym  w dzielnicy
Ursynów  nie dano możliwości
wypowiedzenia się w tej kwe-
stii.  Przysłowiowe mleko się roz-
lało i mamy nowy twór, który w
mniejszym czy większym zakre-
sie decydować będzie  z dala od
Ursynowa o naszych terenach
zielonych. Zobaczymy, co z  roz-
lanego mleka uda się uratować
dla gospodarza, który miał do-
tychczas odpowiedzialność za
swój teren. Miejmy nadzieję, że
Zarząd Dzielnicy Ursynów choć
na tym etapie pozwoli zabrać
głos  radnym i mieszkańcom.  
W  i m i e n i u  K l u b u  N a s z  U r s y n ó w

E w a  C y g a ń s k a

To, co się dzieje w ostatnich tygodniach z
wycinką drzew na Ursynowie, przekra-
cza granice wszelkich absurdów, z jaki-
mi mieliśmy do czynienia  w naszej dziel-
nicy. Niemal codziennie odbieram maile
lub telefony od zaniepokojonych miesz-
kańców, którzy widzą jak na ich oczach,
w świetle prawa, dochodzi do wycinania
drzew, naszych zielonych płuc. 

Nie twierdzę, że jakieś zmiany w przepisach o
wycince drzew nie powinny zostać dokonane na
poziomie ustawowym. To jednak, co się stało przy
tzw. „ustawie Szyszki” – to całkowita deregulacja
systemu wycinek drzewostanu. To najbardziej li-
beralna formuła, jaką można było przyjąć i pamię-
tajmy, że ten pomysł wyszedł z kręgów, które z tym
nurtem mają mało wspólnego. Już dziś wiemy, że
ustawa zostanie znowelizowana, ale spustoszenie,
jakiego dokonano przez kilkanaście minionych
tygodni jej obowiązywania, jest nieodwracalne.
Nie wiem, co będzie robić po zakończeniu swojej
kariery politycznej obecny minister środowiska,
ale deweloperzy na pewno mu nie pozwolą zginąć. 

Każda dzielnica ma swoje „ofiary” związane z
Lex Szyszko. Śródmieście opłakuje wyciętą w pień
zieleń przed Urzędem Dzielnicy, Ursynów zaś chy-
ba największe straty poniósł przez wycinki w otu-
linie Lasu Kabackiego i w bezpośredniej okolicy Par-
ku Polskich Wynalazców przy Indiry Gandhi i Ro-
soła. Obie wycinki to barbarzyństwo. W okolicach
Parku Polskich Wynalazców deweloper przyszyko-
wał sobie teren pod przyszłą inwestycję, bo obec-
nie na rogu Gandhi i Rosoła może budować tylko
coś, co jest związane z usługami zdrowia. Inne
funkcje, jak chociażby mieszkaniówka, będą mo-
gły być realizowane tylko po zmianie Studium i
miejscowych planów. Kawałek dalej – bliżej ul.
Wesołej – też dochodzi do wycinki drzew z zamia-
rem przygotowania terenu pod budowę aparta-
mentowca. Niestety, na tej działce miejscowe pla-
ny dopuszczają taką funkcję, jakkolwiek okoliczni
mieszkańcy się temu sprzeciwiają i nie jest przesą-
dzone, że budynek ten tam postanie. Każde wycię-
te drzewo w otulinie przyszłego Parku Polskich
Wynalazców to czyn haniebny, tak samo jak to, co
się dzieje w otulinie Lasu Kabackiego. 

Ale nie ulegajmy złudzeniom, podobne wycin-
ki dotyczą całej naszej dzielnicy. Rozmawiałem z

pracownikiem naszego urzędu dzielnicowego,
odbierającym po dziesięć telefonów dziennie z
zapytaniami, co można wycinać, a co nie. Pra-
cownicy Urzędu Dzielnicy tylko jeżdżą i sprawdza-
ją – od jednej wycinki do kolejnej. Teoretycznie od
1 marca zaczął się okres lęgowy ptaków ale w
praktyce nic to nie znaczy, bo wystarczy, że wła-
ściciel posesji zrobi zdjęcia i stwierdzi, że gniazd
ptaków nie ma i może śmiało ciąć piękne okazy
drzew. Nie wiem, ile teraz Dzielnica czy Miasto
musiałyby wydać pieniędzy na programy nowych
nasadzeń, ale przez lata nie odrobimy obecnych
strat. I nie chcę na to patrzeć przez pryzmat bie-
żącej polityki, bo dobrze pamiętam bezsensowne
wycinki w ogrodzie Krasińskich pod skrzydłami
obecnej ekipy rządzącej Warszawą. Niemniej, nie
można niczym usprawiedliwić tego, co się dzieje
obecnie w Warszawie – i nie tylko – pod rządami
Lex Szyszko. Ktokolwiek by rządził Warszawą,
czy stanowił prawo na Wiejskiej, nie może prowa-
dzić do degradacji naszego otoczenia. Jeszcze do
niedawna cała Warszawa żyła kolejnymi alertami
smogowymi. Czym będziemy oddychali, jak zabe-
tonujemy ostatnie połacie naszej dzielnicy? Czym
deweloper, który zarobił krocie na wznoszeniu
kolejnych budynków, zrekompensuje sobie 9 mie-
sięcy, o które według badań, będzie krócej żył na
skutek złej jakości powietrza? Możemy podejmo-
wać kolejne bezsensowne decyzje, ale pewnych
szkód nie da się cofnąć. Zrównoważony rozwój to
nie teoria, czy zapis, ale coś bardzo praktycznego.
Dziś wycięte drzewa to gorsze powietrze, słabsza
retencja wód, straty w ekosystemie. I nie chodzi o
to, czy ktoś jest „radykalnym” ekologiem, czy też
nie. Tu chodzi o to, żeby nam i kolejnym pokole-
niom dobrze i zdrowo żyło się na Ursynowie.

Do wyborów parlamentarnych mamy jeszcze
chwilę, ale wcześniej wybierzmy się do szkółki
leśnej i kupmy sadzonkę i umieśćmy ją w swoim
ogródku, przed blokiem (w uzgodnieniu z Urzę-
dem Dzielnicy lub Spółdzielnią). Niech to będzie
nasza odpowiedź na bezmyślność części klasy po-
litycznej. Bierzmy sprawy we własne ręce.  I pamię-
tajmy o starym polskim przysłowiu – a podobno
przysłowia są mądrością narodu – „nie było nas,
był las, nie będzie nas, będzie las”.

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
O t w a r t y  U r s y n ó w

To bardzo ciekawe zagadnienie
urbanistyczne. Specyficzna siat-
ka ulic na Ursynowie wymaga
szerszego spojrzenia na sprawę
niż tylko kwestia komunikacji
samochodowej. Na Ursynowie,
który jest swoistym odstęp-
stwem od klasycznej kwadrato-
wej siatki, brakuje serca, nato-
miast kręgosłup tej dzielnicy
stanowi aleja K.E.N. 

Rozwiązaniem problemu mogłoby
się wydawać opracowanie nowej poli-
tyki mobilności, nad którą pracuje obec-
nie Miasto Stołeczne Warszawa. To do-
bry kierunek. Jednakże wnioski zebra-
ne dotychczas nie wnoszą w rzeczywi-
stości niczego nowego. W przypadku
tej alei od lat wiadomo, jak ona powin-
na wyglądać. Mówił o tym m. in. Gene-
ralny Projektant Ursynowa Płn. prof.
Marek Budzyński. 

Przytaczając wypowiedz profesora, z
którym miałem zaszczyt przeprowa-
dzić wywiad na ten temat, napiszę – al.
KEN powinna mieć charakter śródmiej-

ski. Powinna być miejscem, gdzie sku-
pia się życie publiczne, życie miejskie.
Prof. Budzyński mówił dokładnie tak:  

„Uważałem, że to powinna być bar-
dzo trudno przejezdna ulica. Przejezd-
na, ale bardzo trudno. To znaczy z peł-
nym ciągiem parkowana wzdłuż ulicy
oraz przy możliwie jak największej ilo-
ści akcesji, czyli takich prostopadłych
uliczek, które by wnikały w tę tkankę
miejską”. 

Taka koncepcja nie została jeszcze
zrealizowana. Pomimo że ta przestrzeń
posiada wszystkie elementy pozwalają-
ce na jej realizację, jest wręcz przeciw-
nie. Aleja ma po dwa pasy ruchu w każ-
dym kierunku.  Gładka i szeroka droga
zniechęca do ostrożnej jazdy. Kierowca
wyglądałby podejrzanie, jadąc po niej
30 czy nawet 50 km na godzinę. Czuł-
by się też nieswojo. To zupełnie nor-
malne przy takich gabarytach. Nie chcę
tutaj tłumaczyć kierowców ani szukać
winnych kolejnych wypadków w al.
KEN. Nie wiem, czy aleja śródmiejska
na Ursynowie to idealne rozwiązanie.

Jednakże jestem pewien, że koncepcja
alei Komisji Edukacji Narodowej jako
ulicy śródmiejskiej jest spójna z poję-
ciem bezpieczeństwa. I to bezpieczeń-
stwa dla wszystkich użytkowników ru-
chu, zwłaszcza dla najsłabszych, czyli
pieszych.

W tym kształcie powstała, niestety,
tylko namiastka. Północny odcinek. Jak
mówi profesor, reszta długości ulicy zo-
stała przeprojektowana przez inżynie-
rów ruchu w celu ułatwienia przejazdu.
Jeżeli już wspominam o przepustowo-
ści, to warto przytoczyć w tym miejscu
definicję, czym jest w zasadzie aleja.

Aleja – droga piesza, rowerowa lub
jezdna, jak również szlak komunikacji
wodnej, obsadzony po obu stronach
drzewami albo krzewami o określonej
kompozycji, czyli z zachowaniem rytmu
nasadzeń i powiązań krajobrazowych.

Niestety nazwa alei KEN jest myląca,
ale to na pewno nie tłumaczy tragicz-
nych wypadków, jakie coraz częściej
mają miejsce w jej przestrzeni.

J a n  M i e c z y s ł a w  Ł a w r y n o w i c z

Zdaniem radnego

Lex Szyszko na Ursynowe

Zdaniem radnej

Szkodliwa ustawa i niezrozumiała uchwała

Jak bezpieczna mogłaby być aleja KEN? 
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W ezwali mnie do Sejmu na posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds.
zbadania nieprawidłowości przy reprywatyzacji. Wyznam szczerze,
iż jest to dla mnie spora niespodzianka. Zespół ma badać setki, a mo-

że tysiące reprywatyzacyjnych decyzji, więc będąc wezwany na tak zwany pierw-
szy rzut, czuję jakby lekką nobilitację. W ogóle, to jestem w siódmym niebie, że
wreszcie położono tamę bezprawiu, które rozlewało się po stolicy państwa niczym kiedyś dżuma
czy cholera. Decyzja o podjęciu zdecydowanej rozprawy z wydrwigroszami to jak wynalezienie szcze-
pionki. Cwaniacy, czujący się przez dwie dekady bezkarnie, nagle pochowali się w mysie dziury. Kil-
koro z nich schowała w zaciemnionych i okratowanych dziurach wrocławska prokuratura. Za-
miast obżerać się za wyłudzone miliony, jak dawniej, w wykwintnej La Regina “kwiatem cukini na-
dziewanym kawiorem z bakłażana i smażonym w tempurze”, konsumują dzisiaj wodziankę, zagry-
zając ciemnym chlebkiem. Zamiast jaccuzi w marmurze, mykwa pod prysznicem w towarzystwie
zatwardziałych kryminalistów czyhających na wypuszczenie mydła z rąk. Nie jestem z tych, co to
życzą innym źle, ale w końcu sprawiedliwości musi stać się zadość.

Za popełnione grzeszki zaniechania i niechlujstwo powinni także odpowiedzieć niektórzy stró-
że prawa. Nie wszyscy bowiem są porządni, co potwierdzają przypadki sędziów –  “jumaków” krad-
nących w supermarketach, czy policjantów z elitarnej jednostki łaszczących się na podróbki ko-
smetyków i ubrań. Chciałbym na przykład dowiedzieć się, kto z mokotowskiej prokuratury wydał
policjantom z Malczewskiego polecenie, by latem 2015 r. uniemożliwili mi dostęp do akt docho-
dzenia i wniesienie zażalenia na wydane postanowienie o jego umorzeniu. Mimo wielu zapytań
kierowanych na ulicę Wiktorską 91A, także w trybie ustawy Prawo Prasowe, do dzisiaj tkwię w nie-
wiedzy. A sprawa jest poważna i będę chciał ją poruszyć na posiedzeniu sejmowego zespołu w dniu
16 marca, ponieważ ma ścisły związek z podejrzaną reprywatyzacją nieruchomości Narbutta 60. 

Jednym z ważnych elementów tej cuchnącej na odległość korupcją i kryminałem sprawy jest
urzędowy dokument wystawiony przez Waldemara Gieryszewskiego, głównego specjalistę
w delegaturze Biura Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Dzielnicy Mokotów, w któ-

rym poświadcza on nieprawdę. Pan Waldemar stwierdził mianowicie expressis verbis w urzędowym
dokumencie, że budynek przy ul. Narbutta 60 powstał przed 1945 rokiem, podczas gdy we wszyst-
kich dostępnych dokumentach dotyczących tej nieruchomości widnieje zupełnie inna data odda-
nia budynku do użytkowania – maj 1955 r. Czy Gieryszewski po prostu się pomylił, czy też działał
świadomie na korzyść spadkobierców byłych właścicieli?

To, czy budynek powstał przed wojną, czy też po wojnie, ma kluczowe znaczenie. Jeśli organ wy-
dający decyzję reprywatyzacyjną przyjąłby datę przed 1945 r., to wtedy poza oddanym spadkobier-
com byłego właściciela w użytkowanie wieczyste gruntem pod budynkiem Narbutta 60 otrzyma-
liby oni gratis także kamienicę. W sytuacji, kiedy przyjęto by, że ten znakomicie zlokalizowany dom
został wybudowany w 1955 r., a więc po wojnie, musieliby oni wykupić od miasta 10 mieszkań ko-
munalnych, a to są kwoty idące w miliony złotych. Ponieważ w grę wchodziło mienie komunalne
wielkiej wartości i istniało uzasadnione podejrzenie wystawienia “lewego” dokumentu, czyli poświad-
czenia nieprawdy (art. 271 kk), uznałem, że sprawę powinna zbadać prokuratura. Złożyłem sto-
sowne zawiadomienie, załączając dowód w postaci “lewego” dokumentu.

P rokurator rejonowy z Mokotowa zlecił wszczęcie postępowania i dokonanie wstępnych
czynności wydziałowi dochodzeniowo – śledczemu KRP II przy ul. Malczewskiego. Wła-
śnie nazwisko tego prokuratora spędza mi do dzisiaj sen z powiek. Sprawą zajęła się sier-

żant sztabowa Elwira Chodkiewicz. Zostałem przesłuchany na okoliczność w charakterze świad-
ka i spokojnie czekałem na rozwój sytuacji. W dniu 29.07.2015 r.  pani sierżant wydała postano-
wienie o umorzeniu dochodzenia “wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrze-
nie popełnienia czynu zabronionego”. Był to dla mnie szok. Szokujące było nie tyle samo umo-
rzenie, co uzasadnienie. Ewidentnie “lewy” dokument urzędowy nie jest w naszym państwie do-
wodem “dostatecznie uzasadniającym PODEJRZENIE popełnienia czynu zabronionego”? To ja-
ki jeszcze dowód miałem przedstawić, by wzbudził w organach ścigania podejrzenie, że ktoś do-
puścił się fałszerstwa? Chyba tylko dobrowolne i poświadczone notarialnie przyznanie się do wi-
ny pana Waldka.

Jako osoba składająca zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zapragnąłem
przejrzeć akta sprawy i ewentualnie złożyć zażalenie do prokuratury na postanowienie o umorze-
niu dochodzenia wydane przez sierżant Elwirę. Pofatygowałem się więc do KRP II, by dowiedzieć
się tam, że nie jestem stroną w sprawie i nie posiadam legitymacji prawnej zarówno do wniesienia
zażalenia, jak i przejrzenia akt dochodzenia. Tego już było za wiele. Jeśli ja – osoba informująca or-
gany ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i dostarczająca na potwierdzenie niezbity do-
wód w postaci “lewego” dokumentu – nie jestem stroną, to kto nią jest? Mimo wszystko zdecydo-
wałem się wnieść do prokuratury zażalenie i prośbę o udostępnienie mi akt dochodzenia. 

W piśmie z dnia 10 sierpnia 2015 r. poinformowałem prokuraturę na Mokotowie, że nie zgadzam
się z taką interpretacją art. 306 kodeksu postępowania karnego, ponieważ w dniu 23 lipca weszła
w życie ustawa o zmianie ustawy kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 480), mo-
dyfikująca w sposób zasadniczy treść art. 306 kpk w kierunku rozszerzenia uprawnień odwoław-
czych na niepokrzywdzonych. Do §1 tego artykułu dodano mianowicie pkt. 3 uprawniający do wnie-
sienia zażalenia na odmowę o wszczęciu śledztwa przez osobę wymienioną w art. 305§4 kpk., czy-
li tę, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie.

M imo że uprawnienie to aktualizuje się tylko wówczas, jeżeli wskutek przestępstwa do-
szło do naruszenia praw osoby zawiadamiającej, uznałem, iż w myśl art. 49§1 kpk je-
stem pokrzywdzonym, bowiem moje dobro prawne zostało zagrożone. Dodałem rów-

nież do wiadomości pań i panów prokuratorów, że z uwagi na wąski zakres tego pojęcia, przyjmu-
je się, iż niektóre z przestępstw (np. fałszywe zeznania, korupcja, FAŁSZERSTWO DOKUMENTU)
stanowią tzw. przestępstwa bez pokrzywdzonych. Przywołałem na tę okoliczność postanowienia
Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2010 r. (IV KK 316/09) i z dnia 24 maja 2011 r. (II KK 13/11),
które w mokotowskiej prokuraturze powinny być powszechnie znane. Moje zażalenie pozostało bez
odpowiedzi, podobnie jak kolejne przesłane pod adres Prokuratury Okręgowej.     

Nie wyobrażam sobie, by w warszawskiej Prokuratorze Rejonowej nie znano aktualnych za-
pisów kpk i orzecznictwa SN dotyczącego tak ważkich kwestii. Dlatego mam prawo domniemy-
wać, że anonimowy prokurator z Mokotowa w sposób świadomy i niezgodny z prawem uniemoż-
liwił mi skorzystanie z dobrodziejstwa wynikającego ze znowelizowanego art. 306 kpk. Takie po-
stępowanie ociera się o przestępstwo, a może wręcz jest przestępstwem popełnionym przez pro-
kuratora na moją szkodę. 

Poczyniłem wiele ruchów, by dowiedzieć się, który (z nazwiska) mokotowski prokurator bezpraw-
nie  zablokował mi możliwość zażalenia na wydane postanowienie. Policjant z KRP II odesłał mnie
do prokuratury przy ul. Wiktorskiej 91A. Tam po długim okresie oczekiwania zostałem, ujmując rzecz
kolokwialnie – spuszczony z wodą. Ówczesny zastępca prokuratora rejonowego Paweł Szpringer
bezwstydnie poinformował redakcję “Passy”, że, primo, “Prokuratura Rejonowa Warszawa Moko-
tów nie miała obowiązku odnoszenia się do krytyki zawartej w artykule prasowym...”. Secundo, po-
stanowienia o umorzeniu postępowania wydanego przez sierżant sztabową Elwirę Chodkiewicz nikt
z prokuratury na Mokotowie nie zatwierdzał. To może oznaczać, iż prowadzone przez policjantkę
postępowanie z art. 271 kk nie było objęte prokuratorskim nadzorem. Dziw nad dziwy. 

U dzielając tak sformułowanej odpowiedzi, Szpringer postawił instytucję, w której pełni służ-
bę, ponad prawem. Art. 6, pkt. 2 ustawy Prawo Prasowe nakazuje mu bowiem odnosze-
nie się do krytyki prasowej: “Organy państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne pań-

stwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje spółdzielcze są obowiązane do udzielenia odpo-
wiedzi na przekazaną im krytykę prasową bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu mie-
siąca”. Paweł Szpringer awansował do Prokuratury Okręgowej. Zapewne za wielkie zasługi w wal-
ce z przestępczością, przede wszystkim urzędniczą. 

Opisana sprawa może z pozoru wydać się Czytelnikom błaha, mnie uwiera jednak niczym cierń
w pewnej części ciała. Dlaczego aż tak? Ano dlatego, iż jako praworządny obywatel długo wierzy-
łem, że policjant, sędzia i prokurator to osoby nieskalane, urzędnicy państwowi kierujący się w służ-
bie (bo jest to służba, a nie zwykła praca) wyłącznie przepisami prawa, chroniący interes państwa
i obywatela. Srodze się zawiodłem. Dlatego będę chciał poruszyć opisany wyżej przypadek na po-
siedzeniu sejmowego zespołu. Może wreszcie dowiem się, który z mokotowskich prokuratorów po-
traktował mnie jak natręta.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Przyszła kryska na Matyska...Piórem Derkacza

Marzena Kipiel-Sztuka
aakkttoorrkkaa- sseerriiaalloowwaa HHaalliinnaa KKiieeppsskkaa

Kobiety są wszędzie: w polityce, gospodarce, kulturze, w domu i na ulicy. Mało brakowało, a
kobieta  zostałaby wybrana  na prezydenta największego mocarstwa świata!. Być może, Ame-
rykanie usłyszeli głos z Polski, gdy jedna z opozycyjnych posłanek rzuciła hasło „Precz z dykta-
turą kobiet!”. Nudno byłoby na świecie bez pań, tak jak nudno było Adamowi bez Ewy. Aktyw-
ność kobiet ma też swoje plusy. Takich plusów doznaje w serialu „Świat według Kiepskich” Fer-
dynand Kiepski. Cierpliwość i pracowitość Haliny Kiepskiej oraz jej poświęcenie dla rodziny god-
ne jest naśladownictwa. 

J e r z y  D e r k a c z  

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))
TTaakkżżee nnaa ffaacceebbooookkuu..

POMIDOR

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Zapytałem małego Igora
Czy nie zechciałby grać w pomidora.
Chcę! – zawołał i siadł na kanapie.
Ale pan mnie na niczym nie złapie.

Zgoda. Start! Zobaczymy, mój panie,
Czy odpowiesz na każde pytanie?
I po chwili rozmowa ze smykiem

Przebiegała jak z rządu rzecznikiem.

Czy Prezydent jadł w piątek kiełbasę?
Pomidor

Kto największy SKOK zrobił na kasę?
Pomidor

Kto umorzyć miał kredyt we frankach?
Pomidor

Kto wiódł prym w obiecankach-cacankach?
Pomidor

Komu wszystko zamienia się w błoto?
Pomidor

Kto ster rządów powierzył miernotom?
Pomidor

Kto dał fuchy znajomym królika?
Pomidor

Komu budżet się znów nie domyka?
Pomidor

Kto posłusznych chce mieć w Trybunale?
Pomidor

Gdzie przetargi są na Caracale?
Pomidor

Kto w policji i służbach namieszał?
Pomidor

Kto nas ciągle w Europie ośmiesza?
Pomidor 

Kto mianował Wolfganga w Berlinie?
Pomidor

Ile teczek i afer wypłynie?
Pomidor

Komu chaos potrzebny w oświacie?
Pomidor

Kto rozmawia z Ruchadłem na czacie?
Pomidor

Kto bezmyślnie wycina w pień drzewa?
Pomidor

Kto tak bredzi, że krew mnie zalewa?
Pomidor

Czemu rząd słucha głosu z Torunia?
Pomidor

Czemu ciągle z nas śmieje się Unia?
Pomidor

Kto dochrapał się władzy po trupach?
Pomidor.

I dlaczego rząd ciągle rżnie głupa?
Pomidor.

Dość zabawy! Wygrałeś, mój panie.
Masz odpowiedź na każde pytanie. Gratuluję sta-

łości poglądów.
Możesz śmiało rzecznikiem być rządu.
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N ie jest tajemnicą, że społeczeństwa się starzeją. Podobnie, jak większo-
ści krajów europejskich (choć w różnym stopniu), dotyczy to także nas
– Polaków. Takie zmiany demograficzne nie wydają się niczym zaska-

kującym w przypadku Europy. Mogą jednak dziwić, gdy dotyczą wielkiego i liczeb-
nego kraju, jakim są Chiny. Nawet tam, w wyniku wieloletnich, niekorzystnych
procesów zaczyna brakować rąk do pracy. Paradoksalnie, próby wpływania na przyrost ludności przez
tamtejsze władze zaowocowały zmniejszeniem się liczby kobiet, które mogłyby urodzić dzieci. Po-
zwalam sobie na tę pozornie odległą od nas dygresję, aby uzmysłowić czytelnikom, że starzenie się
społeczeństw i zmniejszanie się liczby ludności w wieku produkcyjnym to problem wykraczający
poza granice jednego państwa, czy nawet kontynentu. 

Według niektórych szacunków scenariusz dotyczący liczebności Polaków nie napawa optymizmem.
Nawet zakładając optymistycznie, że statystyczna kobieta urodzi ponad jedno dziecko, liczba
mieszkańców naszego kraju skurczy się o kilka milionów w ciągu dwóch pokoleń. Przy takich ro-
kowaniach do roku 2060 spadnie ona o około 6 mln osób. Co oznacza, że ludność Polski zmniejszy
się z 38,3 mln do 32,3 mln. Przy założeniu, że wskaźnik urodzin oznaczający liczbę urodzonych dzie-
ci przez kobietę (w tzw. wieku rozrodczym) będzie niższy (1,2 – 1,4), spadek liczby ludności będzie
jeszcze bardziej zauważalny. 

Co w takim razie z ludźmi wymagającymi pomocy medycznej, czy opieki społecznej? Czy w ob-
liczu kurczącej się liczby personelu szpitali i innych placówek świadczących usługi medyczne znaj-
dzie się dostatecznie dużo chętnych do tego rodzaju zajęć A co z innymi branżami? Przecież rąk do
pracy będzie brakowało wszędzie. 

Jak zwykle, w stanach kryzysowych ludzie wykazują się niebywałą wręcz innowacyjnością. Nie
inaczej jest i w tym przypadku. Wystarczyło ruszyć głową... Pomoc w rozwiązaniu problemu nad-
chodzi z nieoczekiwanej strony. W sukurs potrzebującym przychodzą roboty. Właściwie nie one sa-
me, ale naukowcy, którzy je tworzą. Co więcej, wizja robotów zastępujących ludzi na ich dotychcza-
sowych stanowiskach pracy wcale nie jest odległa. Kolejne doniesienia z krajów wysoko rozwinię-
tych wskazują, że korzystanie z pomocy robotów staje się faktem. Najwięcej takich przykładów moż-
na znaleźć w Azji, ale pojawiają się również w Europie, m. in. u naszych zachodnich sąsiadów, dla
których innowacyjność jest jedną z ważnych elementów współczesnego rozwoju cywilizacyjnego. 

Japończycy, lubujący się w wymyślaniu i konstru-
owaniu robotów, są znani ze swej pomysłowości.
Szczególnie, jeśli chodzi o rozmaite nowinki technicz-
ne. Japońscy inżynierowie automatyką i robotyką
zajmują się już od lat. Początkowe próby były jedynie
rodzajem ciekawostek pokazujących możliwości
współczesnych technologii. Ostatnio jednak coraz
częściej znajdują one praktyczne zastosowanie. 

Przykładem jest robot wyprodukowany przez jed-
ną z bardziej znanych firm na rynku elektroniki – Pa-
nasonic, która wypuściła na rynek robota mającego
pomagać personelowi medycznemu. Po latach te-

stów, robot o nazwie HOSPI (kojarzącej się ze szpitalem) opuścił wnętrza pracowni naukowych i
trafił do produkcji, a następnie do szpitalnych pomieszczeń. I to nie jeden, bo już jest ich więcej. Każ-
dy z nich wykonuje swoje ważne obowiązki bez narzekania na nadgodziny i trudne warunki pra-
cy. HOSPI są wyposażone w systemy czujników umożliwiające im bezpieczne przemieszczanie się
na terenie szpitala. Omijają znajdujące się na ich drodze sprzęty, meble i ludzi. Bez wytchnienia prze-
noszą próbki laboratoryjne, dostarczają pacjentom leki etc. Dysponują szczegółowymi mapami pla-
cówki. Dzięki temu mogą poruszać się i trafiać bezbłędnie do wyznaczonego celu.  Po sukcesie, ja-
ki odniosły w szpitalach japońskich, zaczynają podbijać inne kraje. Kilka z nich wyruszyło za gra-
nicę trafiając do Singapuru. Tam, w szpitalu Changi General Hospital (CGH) liczącym 1000 łóżek,
niosą pomoc pacjentom i wyręczają personel w żmudnych, codziennych czynnościach.  Oczywiście,
urządzenia zostały zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Zawartość przenoszo-
nych przesyłek mogłaby bowiem okazać się niebezpieczna. Nawet w przypadku zwykłej pomyłki
lub gdyby przejął ją ktoś nieuprawniony. 

Choć HOSPI w polskich szpitalach pojawi się chyba nieprędko, to wyprodukowanie podobnych
urządzeń na pewno nie przekracza możliwości naszych rodzimych inżynierów-wynalazców. Tym-
czasem, cieszmy się z tradycyjnej opieki salowych i pielęgniarek. 

Udział robotów w naszym życiu wydaje się jednak nieunikniony. Jest kwestią nieodległej przy-
szłości pojawienie się tego typu „inteligentnych” urządzeń na naszym rynku. 

A zatem, możemy się spodziewać, że wkrótce zamiast kelnera w restauracji natkniemy się na ro-
bota, który go zastąpi.  Czy roboty staną się powszechne? Oczywiście, że tak. Pozostaje jedynie py-
tanie – kiedy to nastąpi? I w jaki sposób wkroczą do naszych domów. Kiedy zamiast tradycyjnego
budzika zrywającego nas bezceremonialnie ze snu obudzi nas łagodnym szeptem robot? Następ-
nie poda nam poranną kawę, pamiętając o kilku miłych słowach na pożegnanie, zanim wyjdziemy
do pracy i przypomni o „małym co nieco” na drugie śniadanie?

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Przyszłość w rękach robotów

„Czy roboty staną się
powszechne? Oczywi-
ście, że tak. Pozostaje
jedynie pytanie – kie-
dy to nastąpi? I w jaki
sposób wkroczą do
naszych domów”

Tegoroczna odsłona memoriału Toma-
sza Hopfera stała pod znakiem wielu no-
wych atrakcji i ciekawych urozmaiceń,
które wzbogaciły sportową rywalizację
rozegraną na terenie powsińskiego Par-
ku Kultury.

W minioną sobotę (4 marca) o godzinie 10:25
rozpoczęła się XXXV edycja imprezy poświęconej
Tomaszowi Hopferowi - dziennikarzowi, który
dokonał przewrotu światopoglądowego i przeko-
nał społeczeństwo do uprawiania biegów jako
formy wypoczynku. Z perspektywy młodszego
pokolenia obraz ludzi przebranych w strój sporto-
wy i pokonujących truchtem ulice miast nie budzi
żadnych kontrowersji, przeciwnie, jest to widok
całkowicie normalny. Nie każdy jednak wie, że
jeszcze w latach 70. tego typu praktyka oceniana
była przez zwykłych obserwatorów jako objaw
choroby psychicznej lub co najmniej wyraźnej
ekstrawagancji. 

Jednym ekscentryków był Tomasz Hopfer, któ-
ry poprzez własne bieganie ucieleśniał ideę zaini-
cjowaną i kultywowaną w swoich programach
zatytułowanych “Bieg po zdrowie” i “Biegnij razem
z nami”, emitowanych swego czasu przez Telewi-
zję Polską. Właśnie wtedy Hopfer zajął się propa-
gowaniem biegania, próbując swój pomysł za-
szczepić u ludzi z każdego pokolenia i zachęcić
tym samym do zwrócenia się ku wartościom zdro-
wia i sportu. Owocem jego wieloletniej pracy był
nie tylko znany już w całym świecie “Maraton
Warszawski” (kiedyś Maraton Pokoju), ale przede
wszystkim zwrot w świadomości mas i powstanie
nowej mody, bazującej na wykorzystaniu natu-
ralnej umiejętności człowieka - bieganiu.

Przypomnienie zasług wielkiej postaci, jaką
dla polskiego społeczeństwa niewątpliwie był
Tomasz Hopfer, jest zadaniem Akademickiego
Klubu Lekkoatletycznego “Ursynów”, który od
1983 roku organizuje bieg przełajowy ku jego pa-
mięci. Tegoroczna impreza, wsparta przez Urząd
Dzielnicy Ursynów, Warszawsko-Mazowiecki
Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki oraz Aka-
demicki Związek Sportowy (Klub Uczelniany
SGGW) była wydarzeniem wielowymiarowym.
Po raz pierwszy podczas jednych zawodów od-
była się rywalizacja w tak wielu kategoriach.
Uczestnicy oprócz klasyfikacji memoriałowej zo-

stali także sklasyfikowani w ramach III Rzutu
Ligi Akademickich Mistrzostw Warszawy i Ma-
zowsza oraz Otwartych Mistrzostw Warszawy
Dzieci, Młodzików, Juniorów Młodszych i Ju-
niorów w biegach przełajowych. 

Podczas zawodów najczęściej mówiło się o tra-
sie, która w tym roku została pomyślana nad wy-
raz wymagająco, dając tym samym efekt przeła-
ju z prawdziwego zdarzenia, bowiem nie tylko
błotnista nawierzchnia, ale i bujne ukształtowanie
terenu z długimi podbiegami i ostrymi zbiegami
stanowiły dla uczestników trudne zadanie do wy-
konania. Najlepiej z warunkami poradzili sobie Ro-
man Kwiatkowski i Amelia Czerwińska - triumfa-
torzy głównych biegów memoriałowych - odpo-
wiednio na cztery i dwa kilometry. Obsadzenie
najwyższych miejsc na podium nie budzi zaskocze-
nia. Kwiatkowski jest przecież multimedalistą Mi-
strzostw Polski, a ostatni medal tej rangi osiągnął
w toruńskiej hali w biegu na 3000 metrów, z ko-
lei Czerwińska jest aktualną mistrzynią Polski w
biegu na 3 km z przeszkodami. Miejsca na po-
dium uzupełnili Marta Jusińska, Zofia Dudek,
Mateusz Kondej i Michał Bernardelli. 

Warto dodać, że obowiązki wręczających meda-
le pełnili olimpijczycy: Jerzy Pietrzyk - srebrny
medalista ze sztafety 4x400 (Montreal 1976), Ur-
szula Kielan - srebrna medalistka w skoku wzwyż
(Moskwa 1980) oraz oszczepniczka Genowefa
Patla (uczestniczka IO Barcelona 1992). Na uwa-
gę zasługuje także fakt, że w głównym biegu me-
moriałowym swoją formę zaprezentował Rafał
Miastowski, pełniący na co dzień funkcję zastęp-
cy burmistrza Dzielnicy Ursynów.

- Biegi nie łatwe - wszak to przełaje, za to pogo-
da dopisała. Życzę organizatorom aby udało się im
z Memoriału zdjąć “metkę” mistrzostw akademic-
kich i zaczęli w nim brać udział amatorzy. A jest w
czym, trasa nie łatwa, wrażenia nie zapomniane
- powiedział burmistrz. 

Organizatorzy zapowiadają, że przyszłorocz-
ny memoriał będzie jeszcze większym sukcesem,
o co nie będzie łatwo, bo sami sobie postawili wy-
soko poprzeczkę. Nadrzędnym celem będzie mię-
dzy innymi poprawienie frekwencji, która w tym
roku osiągnęła ponad pół tysiąca uczestników, co
i tak jest nowym rekordem corocznej imprezy!

M a c i e j  To p o l e w s k i

Mistrzowie uczcili pamięć Tomasza Hopfera

Biegowy weekend w Powsinie

WW ppoonniieeddzziiaałłeekk 66 mmaarrccaa nnaa lloottnniisskkuu iimm.. FFrryyddeerryykkaa CChhooppiinnaa wwyylląąddoowwaałłaa nnaazzwwaannaa jjuużż WWuunnddeerrtteeaammeemm
nnuummeerr ddwwaa lleekkkkooaattlleettyycczznnaa rreepprreezzeennttaaccjjaa PPoollsskkii,, kkttóórraa ttrriiuummffoowwaałłaa ww HHaalloowwyycchh MMiissttrrzzoossttwwaacchh EEuurroo-
ppyy ww BBeellggrraaddzziiee,, zzddoobbyywwaajjąącc 1122 mmeeddaallii,, ww ttyymm aażż 77 zzłłoottyycchh.. NNaajjbbaarrddzziieejj rroozzrryywwaannyymm zzaawwooddnniikkiieemm
bbyyłł zzwwyycciięęzzccaa ppcchhnniięęcciiaa kkuulląą KKoonnrraadd BBuukkoowwiieecckkii,, kkttóórryy ww bbeellggrraaddzzkkiieejj hhaallii uuzzyysskkaałł 2211,,9977 mm,, ddeettrroonnii-
zzuujjąącc uurrssyynnoowwiiaanniinnaa TToommaasszzaa MMaajjeewwsskkiieeggoo jjaakkoo rreekkoorrddzziissttęę PPoollsskkii.. ZZ ttaakkiimm ssaammyymm eennttuuzzjjaazzmmeemm
ppoowwiittaannoo nnaa lloottnniisskkuu bbrrąązzoowwąą mmeeddaalliissttkkęę bbiieegguu nnaa 11550000 mm SSooffiięę EEnnnnaaoouuii..

Wunderteam II wylądował!
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PPOOŻŻYYCCZZKKAA do 25 000 zł, 
663 271 508

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

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 602 77 03 61

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 791 394 791

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

KKUUPPIIĘĘ ppłłyyttyy ggrraammooffoonnoowwee:: 
kkllaassyykkaa,, jjaazzzz,, 
550099 882255 005588

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

AAUUTTOO SSKKUUPP
WWaarrsszzaawwaa

550011-229911-881122

AANNGGIIEELLSSKKII doświadczenie,
dojazd, 601 333 707

AANNGGLLIISSTTAA, nauczyciel
akademicki, wszystkie zakresy,
lekcje indywidualne lub komplet,
22 643 81 23

BBIIOOLLOOGGIIAA, doświadczenie, 
607 153 493

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

22 649 40 27, 691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

matury, gimnazjalne, 605 783 233
NNIIEEMMIIEECCKKII, tłumaczenia,

korepetrycje, 503 023 925

BBEEZZPPOOŚŚRREEDDNNIIOO piękna działka
budowlana w Błoniu, gm.
Prażmów 1500 m2, po 55 zł/m2.
Tel. 604 823 665

DDZZIIAAŁŁKKAA budowlano-usługowa
przy trasie 722, tel. 602 77 03 61

OOFFEERRUUJJĘĘ do wynajęcia miejsce
w garażu Herbsta-Wschód, 501
714 639

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, 103 m2, ładne 4

pok.,cegła, blisko metra, 
601 720 840

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

!MMookkoottóóww, 3 pok.50m2, 
ul. Podchorążych (k.Łazienek),
kamienica, 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

!WWiillaannóóww, 2 pok. 59 m2,
OKAZJA! Wysoki standard, taras,
świetna cena tylko 490 tys. zł, 
601 720 840

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

Las Kabacki, 601 720 840
!DDoomm Kabaty, 190/410 m2,

blisko metra, cisza, spokój, 
601 720 840

! ŁŁaaddnnyy dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las. 
Tel. 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1,49 mln.
zł, 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 ppoosszzuukkuujjee

mmiieesszzkkaańń ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh ii

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

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

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 

BBIIUURROO obsługi klienta - dział
handlowy - znajomość palietu
office, w.bak@atsreklama.pl

DDOO PPRRAASSOOWWAANNIIAA w pralni
Ursynów, 501 040 863

MMEECCHHAANNIIKKAA samochodowego
zatrudnię, 602 424 774

ZZAATTRRUUDDNNIIMMYY Panią do pracy
w sklepie ekologicznym w
Mysiadle, 603 68 65 61

AANNTTEENNYY, 603 375 875

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, meble na
zamówienie, 
602 27 17 18

BBEEZZPPYYŁŁOOWWEE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

BBIIUURROO RRAACCHHUUNNKKOOWWEE, 
606 234 106

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

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

DDOOMMOOFFOONNYY, 603 375 875
DDRRZZEEWWAA, krzewy, cięcie, 

501 311 371
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

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

507 153 734

FFRRAANNSSAATT 
509 610 850

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA, remonty, 
602-651-211

HHYYDDRRAAUULLIIKK pełen zakres, 
601 81 85 81

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLAARRSSKKIIEE, tapetowaqnie, 
22 644 94 55; 607 775 259

MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 
505 73 58 27

MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, remonty,
507 120 438; 513 986 439

MMAALLOOWWAANNIIEE, referencje, 
722 920 650

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pprraalleekk 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

NNAAPPRRAAWWAA 
TTEELLEEWWIIZZOORRÓÓWW

502 288 514

OOCCIIEEPPLLAANNIIEE poddaszy pianą
pur, 668 327 588

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII,, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

RREEMMOONNTTYY mieszkań, 
603 649 537

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

SSTTOOLLAARRKKAA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84, 
601 751 247

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 
505 935 627

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

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem, 
668 327 588

WWRRÓÓŻŻBBIITTKKAA, 506 030 088
tanio

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

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

Ważne telefony

Dla odmianDla odmiany nieco try nieco tr udnieudnie jj
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje MMaarriiaa WWaarrttaałłoowwiicczz
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 

NNiieeddzziieellaa,, 1122 mmaarrccaa,, 1188..0000::
Seans filmowy z cyklu “W Sta-
rym Kinie ze Stanisławem Janic-
kim”. Pokaz filmu “Wszystko o
Ewie” (USA 1950, reż. Joseph L.
Mankiewicz, w rolach gł. Bette
Davis, Anne Baxter, George San-
ders, 138 min.). Słowo wstępne
wygłosi historyk sztuki filmowej
red. Stanisław Janicki. Wstęp
wolny.* Ponownie sprowadzo-
ny na polskie ekrany dramat psy-
chologiczno-obyczajowy. Akcja
rozgrywa się w środowisku ludzi
teatru. Film zdobył 6 Oscarów i
ani trochę się nie zestarzał.

ŚŚrrooddaa,, 1155 mmaarrccaa,, 1188..0000:: rozpo-
częcie wydawania bezpłatnych
kart wstępu na koncert z cyklu
“Marek Majewski i jego goście”,
który odbędzie się w poniedzia-
łek, 20 marca o godz. 19.00. Z
Markiem Majewskim wystąpią
Robert Kuśmierski i Marcin Fidos.

W Galerii Domu Sztuki czyn-
na jest wystawa fotograficzna
“Nie ma to jak w Domu. Ursy-
nów w obiektywie Olivera Buh-
liga” zorganizowana z okazji 40-
lecia Ursynowa. Wystawa czyn-
na do 31 marca. Wstęp wolny.

Dom Sztuki informuje, że są
jeszcze ostatnie wolne miejsca
na bezpłatne warsztaty arty-
styczne: bębniarskie - dla dzieci
i młodzieży (środy, 16.30-17.30
i17.45-18.45) oraz plastyczne -
dla młodzieży (poniedziałki, śro-
dy i piątki, 18.00-19.30).

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).

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Zapraszamy na Ursynowskie
Eliminacje do 62. Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego.
Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy do DK Stokłosy 9 kwiet-
nia o godzinie 15:30. Konkurs jest
imprezą otwartą - dla uczniów
szkół ponad gimnazjalnych oraz
dorosłych.

DDoomm KKuullttuurryy SSMMBB ““IImmiieelliinn””
uull.. DDeerreenniioowwaa 66

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

1100 mmaarrccaa ((ppiiąątteekk)) ggooddzz 1188
koncert  Dzień Kobiet w Operet-
ce “Kobietka Sprytny Czart” Ma-
ria Antkowiak - sopran, Tomasz
Łuczak - baryton, Emilia Dagil -
skrzypce, Małgorzata Janaszek -
wiolonczela, Andrzej Janaszek
- fortepian. Wstęp - zaproszenia
wydawane w DK Imielin od 8.03
(środa) od godz. 18

1199 mmaarrccaa ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz.. 1144
- Ursynowski Kalejdoskop Te-
atralny - spektakl teatralny dla
dzieci pt. “Pinokio” w reżyserii
Zbigniewa Kulwickiego. Wystą-
pi Teatr z Grudziądza, scenogra-
fia Aneta Tulisz - Skorzyńska,
muzyka Piotr Jan Ulatowski. Ob-
sada: Adrian Wiśniewski - Pino-
kio, Beniamin Koralewski - Dże-
petto i cukiernik, Aleksandra
Perz - lis i drzewo, Józefina Sza-
łańska - wróżka i kot, Zbigniew
Kulwicki - Miętus, Witold Mu-
rański - przyjaciel Dżepetta, po-
licjant i Firehiter. Wstęp - zapro-
szenia do odbioru w DK Imielin
od 15 marca od godz. 18

1199..0033(( nniieeddzziieellaa)) oo ggooddzz.. 1177..0000
zapraszamy do Galerii Ucznia Domu

Kultury Imielin  na otwarcie wysta-
wy malarstwa Elżbiety Witek. Autor-
ka jest mieszkanką Ursynowa, absol-
wentką Wydzydziału Chemiczne-
go PW, a od 2012 roku uczestniczką
zajęć plastycznych w Klubie A4 SMB
Imielin. Wstęp wolny.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

0099..0033,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz.. 1188::0000 -
prezentacja książki i spotkanie
z autorem Andrzejem ROGAL-
SKIM “Odkrywanie Ameryki z
zachodu na wschód” 

1188..0033,, ssoobboottaa - 5- lecie FUN-
DACJI KLUBOTEKA DOJRZAŁE-
GO CZŁOWIEKA, Szkoła Podsta-
wowa nr 330 ul. Mandarynki 1

PPRROOGGRRAAMM:: 11:00 - 15:00
Atrakcje rodzinne  (WARSZTA-
TY PLASTYCZNE, RĘKODZIEL-
NICZE, GRY PLANSZOWE,
KIERMASZ) - WSTĘP WOLNY

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

0099..0033 - czwartek - spotkanie z
prof. Andrzejem Karpińskim w
cyklu Miles Polonus, czyli tajem-
nice, wzloty i upadki staropol-
skiej szkoły wojennej pt.: “Orsza.
Bitwa, która ocaliła Jagiellonów”

1144..0033 - wtorek - spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Opowieści o miło-
ściach pt.: “Miłości Mickiewicza”

1166..0033 - czwartek - spotkanie z
prof. Janem Żarynem w cyklu
Wieczorów Czwartkowych pt.:
“Błękitna Armia”

PPoocczząątteekk ssppoottkkaańń zzaawwsszzee oo
ggooddzziinniiee 1199::0000.. WWssttęępp wwoollnnyy!!

Lotnisko Chopina 
zmodernizuje pas startowy
W kwietniu lotnisko przeprowadzi prace konserwacyjno-re-

montowe na drogach startowych. Inwestycja wynika z nowych
regulacji Unii Europejskiej dotyczących lotnisk, wprowadzo-
nych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności operacyj-
nej europejskich portów. 

Od 1 kwietnia w stołecznym porcie rozpoczną się prace kon-
serwacyjno-remontowe, polegające na rowkowaniu jednej z
dróg startowych. Ta skomplikowana operacja techniczna umoż-
liwi szybsze odprowadzenie wody z pasa startowego. W konse-
kwencji zwiększy to dostępność i bezpieczeństwo wykonywanych
operacji lotniczych w czasie dużych opadów deszczu. 

Rowkowanie drogi startowej wynika z konieczności dostoso-
wania infrastruktury lotniska do nowym wymagań rozporządze-
nia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. Dokument
ustanawia wymagania oraz procedury administracyjne doty-
czące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 216/2008. 

– Żeby dostosować lotnisko do wyższych wymagań unijnych
już w zeszłym roku przeszliśmy pomyślnie proces konwersji cer-
tyfikatu lotniska. Teraz musimy przeprowadzić modernizację jed-
nej z dróg startowych, a wykorzystując ten fakt dodatkowo tak-
że zmodernizujemy skrzyżowanie dróg startowych oraz rampy
przy pasach startowych. Zakończenie prac zaplanowane jest 28
kwietnia 2017 r. – zapewnia Cezary Pytlos, p.o. rzecznika pra-
sowego Lotniska Chopina w Warszawie. 

Na czas prac konserwacyjno-remontowych władze lotniska
zmuszone będą zamknąć jedną z dróg startowych (DS. nr 3). W
efekcie, zwiększy się ruch lotniczy nad Ursynowem. 

Inwestycja realizowana będzie jeszcze przed szczytem sezo-
nu przewozowego. W kwietniu panują bowiem odpowiednie wa-
runki pogodowe konieczne do właściwego prowadzenia prac bu-
dowlanych. W tym czasie nastąpi również niewielka ingerencja
w rozkłady przewoźników lotniczych operujących z Lotniska
Chopina.

y b y



2 0


	0309zpez1001-1awp
	0309zpez1002-1awp
	0309zpez1003-1awp
	0309zpez1004-1awp
	0309zpez1005-1awp
	0309zpez1006-1awp
	0309zpez1007-1awp
	0309zpez1008-1awp
	0309zpez1009-1awp
	0309zpez1010-1awp
	0309zpez1011-1awp
	0309zpez1012-1awp
	0309zpez1013-1awp
	0309zpez1014-1awp
	0309zpez1015-1awp
	0309zpez1016-1awp
	0309zpez1017-1awp
	0309zpez1018-1awp
	0309zpez1019-1awp
	0309zpez1020-1awp

