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T o swoista ironia losu, że se-
sje Rady Warszawy odby-
wają się w noszącym od za-

rania nieoficjalne miano “Daru
Stalina” Pałacu Kultury i Nauki.
Akurat na sesji ostatniej wywiąza-
ła się ostra dyskusja nad próbą
storpedowania zarządzonego na
26 marca przez Radę referendum
w sprawie wrzuconego w Sejmie
przez posłów Prawa i Sprawiedli-
wości projektu powiększenia War-
szawy o 32 gminy ościenne w celu
stworzenia wielkiej metropolii. Re-
ferendalne pytanie  zdominowa-
na przez reprezentantów Platfor-
my Obywatelskiej Rada sformuło-
wała tak oto: “Czy jest Pan/Pani za
zmianą granic Miasta Stołecznego
Warszawa poprzez dołączenie kil-
kudziesięciu sąsiednich gmin?”.
No i propisowski wojewoda Zdzi-
sław Sipiera w te pędy unieważnił
pod byle pretekstem uchwałę sto-
łecznego parlamentu, który jed-
nak we wtorek 14 marca postano-
wił zrekontrować decyzję wojewo-
dy, zaskarżając ją do sądu. 

W trakcie dyskusji radni je-
chali po sobie równo z
trawą, przy czym słowo

“politruk” było najłagodniejszym
z epitetów. Radnym PiS wypada-
ło, ze zrozumiałych względów, gło-
sować i pyskować przeciwko
uchwale niezgodnej z decyzją wo-
jewody, ale dominatorzy z PO i
tak zrobili swoje, co musiało od

razu przypomnieć o sytuacji w Sej-
mie, gdzie jest na odwrót, bo tam
posłowie PiS mają większość i
uchwalają sobie w zasadzie co tyl-
ko chcą. Przy takim układzie mo-
ralność Kalego wydaje się  czymś
zupełnie naturalnym. Dziś Plat-
forma jest całym sercem za samo-
rządowym referendum, choć jesz-
cze niedawno ostro przeciwsta-
wiała się podobnemu zabiegowi
w sprawie ewentualnego odwoła-
nia wywodzącej się z tej partii pre-
zydent miasta Hanny Gronkiewi-
cz-Waltz, co złośliwie wytknął we
wtorek platformersom radny Piotr
Guział, kąsający i całe PO, i samą
HGW na każdym kroku. 

D latego właśnie napisałem
na wstępie o swoistej ironii
losu, bo dyskusja nad tym,

jaka ma być wola narodu, przy-
pomina zmanipulowane przez So-
wietów legendarne referendum z
1946 roku, w którym postawiono
trzy pytania: “Czy jesteś za znie-
sieniem Senatu?”, “Czy chcesz
utrwalenia w przyszłej Konstytucji
ustroju gospodarczego, zaprowa-
dzonego przez reformę rolną i una-
rodowienia podstawowych gałęzi
gospodarki krajowej, z zachowa-
niem ustawowych uprawnień ini-
cjatywy prywatnej?” oraz  “Czy
chcesz utrwalenia zachodnich gra-
nic państwa Polskiego na Bałtyku,
Odrze i Nysie Łużyckiej?”. Jak wia-
domo, ówczesna propaganda pro-
komunistyczna narzucała odpo-
wiedź, malując wszędzie na mu-
rach hasło “Trzy razy TAK”. Krót-
ko mówiąc, chodzi o to, że niezależ-
nie od czasu i miejsca politycznych
spięć - każda pliszka swój ogonek
chwali. 

W swarach na nadzwy-
czajnej sesji Rady we
wtorek stronnicy PiS

argumentowali, że sejmowy pro-

jekt ma być istotnie zmieniony,
więc i tak nie ma nad czym dysku-
tować i czemu się przeciwstawiać,
ale stronników PO argumentacja
ta nie mogła przekonać, bowiem
ów projekt jest już faktycznie pro-
cedowany. PO twierdzi poza tym,
że warszawska metropolia - w for-
mie współpracy gmin na niwie
transportu publicznego - w prak-
tyce już działa, a projektowane
utworzenie megapowiatu stołecz-
nego byłoby posunięciem centra-
listycznym, sprzecznym z duchem
ustawy samorządowej, jakkol-
wiek w dzisiejszych warunkach i

tak scentralizowanie uprawnień
administracyjnych w warszaw-
skim ratuszu jest okrutne i dziel-
nicowe władze nie mają w gruncie
rzeczy nic do powiedzenia. W opi-
nii platformersów - ewentualne
utworzenie metropolii ze skleje-
nia 33 gmin (w tym gminy War-
szawa) ma służyć głównie temu,
żeby PiS mogło wygrać najbliższe
wybory samorządowe w stołecz-
nej aglomeracji, bo w układzie
metropolitalnym miałoby na to
szanse. Jak widać, więcej w tym
wszystkim partykularnego inte-
resu politycznego niż działania

pro publico bono. Bliższa koszula
ciału niż sukmana, więc dla po-
szczególnych posłów i radnych
ważniejsze od słowa “patria” jest
zawsze słowo “partia”. 

Ó w partykularyzm wylazł
jak Szydło z Worka nawet
na forum Rady Europej-

skiej w Brukseli, gdzie nagle lep-
szy sort Polaków zaproponował na
stanowisko przewodniczącego na-
szego rodaka Jacka Saryusza-Wol-
skiego, a wygrał ostatecznie sto-
sunkiem głosów 27:1 kandydat
gorszego sortu (oraz niemal całej
Europy) Donald Tusk, który zda-

niem tych pierwszych nie jest by-
najmniej polskim politykiem, tyl-
ko niemiecką kukiełką. Tak to de-
batę nad poważnymi kwestiami
zamienia się w cyrk, a publiczność
zaczyna powoli się gubić, skoro po
meczu brukselskim i jedni, i drudzy
ogłaszają się zwycięzcami. Tym
bardziej, że prezydent RP gratulu-
je wyboru byłemu premierowi rzą-
du RP, a prezes RP - wprost prze-
ciwnie...

N a wielką politykę my - sza-
raczki z obrzeży Warsza-
wy - nie mamy jednak

wpływu, lepiej więc przyjrzeć się
jeszcze raz  temu, co na łamach
“Passy” poruszamy od dobrych kil-
ku lat, czyli - meandrom reprywa-
tyzacji, która miała przywrócić po-
przedni porządek własnościowy w
stolicy, a okazuje się, że raczej go
przewróciła. I to na najróżniejsze
strony, bynajmniej nie naprawiając
krzywd dawnych właścicieli. Nie-
mal każdy dzień przynosi informa-
cję o kolejnym reprywatyzacyjnym
skandalu oraz o dorabianiu się
zwyczajnych oszustów i wydrwi-
groszy, którym wespół w zespół uto-
rowały drogę do bezprawnego
wzbogacenia: zlikwidowane dopie-
ro niedawno Biuro Gospodarki Nie-
ruchomościami, a obok niego  Sa-
morządowe Kolegium Odwoław-
sze, stołeczna prokuratura i sądy.
Najświeższym odkryciem jest to, że
znany biznesmen - z pomocą zna-
nych prawników - zawłaszczył pra-
wem kaduka kilkadziesiąt nieru-
chomości na Woli. Ktoś życzliwy
powiedział mu w swoim czasie trzy
razy “tak”. Szkoda, że dopiero teraz
inny ktoś wypowiada twarde słowo
“nie”. Bo wszystkich strat nie da się
już wyrównać.
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RYS. PETRO/AUGUST

Prezydent m.st. Warszawy
informuje, że Zarządzeniem nr 452/2017 r. 

z dnia 8 marca 2017 r.
ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko 

Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów, 
ul. Kajakowa 12 B, 00-838 Warszawa

Tekst zarządzenia oraz szczegóły dotyczące wymaganych kwalifikacji kandy-
datów i sposobu ich udokumentowania zostały opublikowane w Biuletynie In-
formacji Publicznej m. st. Warszawy (www.bip.warszawa.pl) i na stronie inter-
netowej Urzędu Dzielnicy Ursynów (www.ursynow.pl).

WWnniioosskkii wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Wydziale Obsługi
Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777
Warszawa w dniach i godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Ursynów (poniedział-
ki w godz. 8.00-18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00) lub przesłać
w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy,
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa z dopiskiem ““KKoonnkkuurrss nnaa
kkaannddyyddaattaa nnaa ssttaannoowwiisskkoo DDyyrreekkttoorraa DDzziieellnniiccoowweeggoo OOśśrrooddkkaa KKuullttuurryy UUrrssyy-
nnóóww.. NNiiee oottwwiieerraaćć.. ““..

Wnioski muszą wpłynąć na podany adres do dnia 77 kkwwiieettnniiaa 22001177 rr..

DDookkuummeennttyy ddoorręęcczzoonnee ppoo wwww tteerrmmiinniiee nniiee bbęęddąą rroozzppaattrryywwaannee ii ppooddlleeggaajjąą
zzwwrroottoowwii..

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 50 dni od koń-
cowego terminu składania wniosków.

Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych odnoszą-
cych się do uruchomienia działalności Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów
udziela WWyyddzziiaałł KKuullttuurryy ddllaa DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww,, aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoo-
wweejj 6611 ppookk.. 554400,, tteell.. ((2222)) 444433 7722 4455,, ee-mmaaiill:: kkuullttuurraa@@uurrssyynnooww..ppll

Osoby zainteresowane wizytą w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Ursynów
proszone są o wcześniejsze umówienie terminu spotkania.
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Spółka WINDA-WARSZAWA wygrała konkurs

Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2016

Zupełnie w innych warunkach realizo-
wane są modernizacje dźwigów, które
organizują i zamawiają bezpośredni wła-
ściciele lub ich przedstawiciele. Dlatego
też usługi takie zlecane są firmom potra-
fiącym sprostać oczekiwaniom i wyma-
ganiom klientów w szerokim zakresie,
uwzględniającym zarówno koszty wy-
miany dźwigu i jego późniejszej eks-
ploatacji, a także wieloletnie bezawaryj-
ne i bezpieczne użytkowanie. Kryteria
takie spełniają tylko nieliczne firmy, na
czele z liderem w usługach moderni-
zacyjnych na rynku warszawskim, któ-
rym jest Spółka „Winda-Warszawa”,
specjalizująca się w wymianach dźwi-
gów głównie w budynkach mieszkal-
nych i czyni to z bardzo dobrym skut-
kiem, czego najlepszym dowodem jest
liczba zrealizowanych zleceń. 

Firma „Winda-Warszawa” działa w
usługach modernizacyjnych od ponad
20 lat i zmodernizowała w zakresie wy-
miany wszystkich urządzeń (pozosta-
wiając tylko prowadnice) około 2500
dźwigów oraz wykonała modernizacje
częściowe ponad 1500 dźwigom, w za-
kresie wymiany co najmniej dwóch pod-
stawowych zespołów (sterowanie,
drzwi lub zespół napędowy) i nadała im
własne numery jako wytwórca. Wszyst-
kie zrealizowane modernizacje wyko-
nane zostały zgodnie z aktualnie obo-
wiązującymi wymaganiami dotyczący-
mi budowy urządzeń dźwigowych, a
dodatkowo większość posiada Certyfi-
kat Zgodności z Dyrektywą dźwigową,
nadawany przez specjalistyczne firmy
Notyfikujące Dźwigi osobowe, które
należą do urządzeń technicznych pod-
legających z mocy ustawy (Ustawa z
20 grudnia 2000 roku o Dozorze Tech-
nicznym) obligatoryjnemu dozorowi. 

Dzięki współpracy z inspektorami
Urzędu Dozoru Technicznego, przy ba-
daniach odbiorczych (dopuszczających
dźwigi do eksploatacji) i corocznych
okresowych, instytucja UDT posiada
najlepszą obiektywną wiedzę o dokona-
niach spółki. Dlatego też z dużą satys-
fakcją przyjęto, jako dowód najwyższe-
go uznania i szacunku dla spółki „Win-
da-Warszawa” nadany przez ministra
Rozwoju i Finansów, Mateusza Mora-
wieckiego i prezesa Urzędu Techniczne-
go, Andrzeja Ziółkowskiego tytuł LLiiddeerr
BBeezzppiieecczzeeńńssttwwaa TTeecchhnniicczznneeggoo 22001166 rr..
w kategorii MMooddeerrnniizzuujjąąccyy.. 

Wyróżnienie to jest tym cenniejsze,
że otrzymała go tylko jedna firma z
branży dźwigowej, wyłoniona w drodze
konkursu ogólnopolskiego z pośród kil-
kunastu innych firm. 

Uzyskany tytuł będzie dobrym bodź-
cem do dalszego rozwoju spółki i jej
pracowników, ale także do efektywniej-
szej współpracy z klientami, ponieważ
w dużej mierze są to działania wspólne. 

Jednakże do osiągnięcia pożądanych
efektów, czyli wieloletniej bezawaryj-
nej i bezpiecznej eksploatacji dźwigów
po umiarkowanych kosztach, niezbęd-
na jest partnerska współpraca. Spółka
„Winda-Warszawa” realizuje strategię
pełnej otwartości i partnerskiej współ-
pracy z klientami, udostępniając wszel-
kie informacje o stanie technicznym ser-
wisowanych dźwigów. W praktyce
oznacza to nieograniczony dostęp do
kluczowych informacji o swoich dźwi-
gach, przez internet i program e-Winda,
do którego dostęp ma każdy klient, po
wpisaniu otrzymanego hasła i loginu. 

WWyyggrraanniiee kkoonnkkuurrssuu „„LLiiddeerr BBeezzppiiee-
cczzeeńńssttwwaa TTeecchhnniicczznneeggoo 22001166”” ww kkaattee-
ggoorriiii MMooddeerrnniizzuujjąąccyy,, zzoobboowwiiąązzuujjee SSppóółł-
kkęę ddoo ppoowwzziięęcciiaa wwzzmmoożżoonnyycchh ddzziiaałłaańń
nnaa rrzzeecczz ppoopprraawwyy bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa pprrzzyy
mmooddeerrnniizzaaccjjaacchh ddźźwwiiggóóww.. Obiektyw-
nie można stwierdzić, że w materii tej
jest jeszcze wiele zaniedbań i nieporo-
zumień, wynikających z zaszłości hi-

storycznych i braku odpowiedniej wie-
dzy, a także z posiadania niewystarcza-
jących środków finansowych. 

Modernizacjom poddawane są naj-
częściej dźwigi wyprodukowane w de-
kadach z lat 1970 i 1980, przez jedynego
wówczas producenta dźwigów w Polsce,
którym był Kombinat Dźwigów Osobo-
wych. Dźwigi te posiadały bardzo uprosz-
czoną konstrukcję (kabiny bez drzwi czy
niewystarczająca kontrola ryglowania
drzwi szybowych, itp.) i wykonane były
w oparciu o ówczesny stan techniki. Mia-
ły także wiele wad uciążliwych dla użyt-
kowników jak np: nie dokładne zatrzymy-
wanie się na przystankach z tolerancją
+/- 50 mm (narażenie na potknięcie
przy wysiadaniu z kabiny), ponieważ
funkcja ta realizowana jest za pomocą
hamulca mechanicznego, gdzie droga
hamowania zależy od obciążenia. Współ-
czesne dźwigi dzięki zastosowaniu naj-
nowszych osiągnięć techniki (falowniki)
zatrzymują się z dokładnością +/- 10
mm niezależnie od obciążenia.

Mimo tych wad i niedogodności dla
użytkownika, dźwigi takie nadal są
użytkowane i funkcjonują na zasadzie
praw nabytych. Mało kto bierze pod
uwagę fakt, że zgodnie z instrukcją pro-
ducenta, dźwigi takie po dwunastu la-
tach eksploatacji powinny zostać pod-
dane generalnemu remontowi, tym-
czasem nadal są użytkowane, najczęciej
bez jakichkolwiek remontów. 

Stan taki nie może być dłużej tolero-
wany, ponieważ stare dźwigi stwarza-
ją realne zagrożenia dla użytkowników,
co można łatwo udowodnić za pomocą
„oceny ryzyka”, którą powinien sporzą-
dzić konserwator dźwigu lub właści-
ciel (administrator). Ujawnione ryzyka
należy możliwie szybko wyeliminować
lub przynajmniej znacząco ograniczyć.
Brak oceny ryzyka lub nie podjęcie dzia-
łań do ich wyeliminowania lub zmniej-
szenia, może być dla właściciela bar-

dzo dotkliwe, gdy osoby poszkodowa-
ne wystąpią o zadośćuczynienie. Przy-
padki takie miały już miejsce, a orzeka-
ne przez sądy wyroki, na ogół przychyl-
ne są dla poszkodowanych. 

Nie ulega wątpliwości, że dźwigi na-
leży modernizować, a nie remontować,
ponieważ istniejące urządzenia nie mo-
gą być wprost zastąpione przez współ-
cześnie produkowane, gdyż nie są z ni-
mi kompatybilne. Problemy związane z
modernizacją najlepiej rozwiązać po-
przez całkowitą wymianę dźwigu (moż-
na pozostawić prowadnice, jeśli pozwa-
la na to ich stan) oraz uzyskać potwier-
dzenie zgodności z Dyrektywą dźwi-
gową w formie Certyfikatu. Uzyskanie
takiego Certyfikatu jest łatwe do speł-
nienia, (nie jest kosztowne) ponieważ
wszystkie urządzenia produkowane w
Europie posiadają odpowiednie do-
puszczenia do obrotu towarowego
zgodne z wymaganiami Unii (pod groź-
bą wysokich kar). Jednak dźwigi po-
dobnie jak inne wyroby są dość zróżni-
cowane pod względem jakości, trwa-
łości i innych cech. Dlatego należy wni-
kliwie rozważyć podczas podejmowa-
nia decyzji o modernizacji dźwigu, jakie
ważne dla zamawiającego walory powi-
nien posiadać po jej zakończeniu. 

Aby zapewnić długotrwałą i bezpiecz-
ną eksploatację należy zwrócić uwagę na
elementy ulegające najwcześniejszemu
zużyciu jak: drzwi i kabina (ponieważ są
najczęściej używane i narażone na dewa-
stacje) oraz elementy nośne i aparatura
sterowa. Koniecznie należy upewnić się,
czy zespoły te posiadają odpowiednią
konstrukcję i dobrze zabezpieczone są
przez dewastacjami i korozją. 

Z doświadczeń serwisowych wynika,
że najwięcej problemów stwarza dostęp-
ność do części zamiennych, szczególnie
elementów sterowania i lin pasowych.
Bardzo ważną rolę dla zapewnienia bez-
pieczeństwa użytkownikom i ekipom
serwisowym spełnia pomieszczenie ma-
szynowni, ponieważ zapewnia w każ-
dych warunkach, szybką i skuteczną
ewakuację ludzi uwięzionych w kabi-
nach. Dlatego też nie zaleca się likwido-
wania pomieszczeń maszynowni, pod
pretekstem wykorzystania ich na inne
cele (najczęściej trudne i kosztowne do
adaptacji), ponieważ brak swobodnego
dostępu do zespołu napędowego utrud-
nia lub wręcz uniemożliwia bezpieczne
uwalnianie ludzi. Y B Y

Urządzenia dźwigowe (windy) są powszechnie stosowane do trans-
portu ludzi i towarów – należą statystycznie do najbezpieczniejszych
środków transportu. Liczba wypadków z udziałem ludzi jest stosun-
kowo niewielka. Aby uzyskać zadowalające efekty niezbędny jest
ciąg odpowiedzialnych działań, począwszy od projektu techniczne-
go, jakości zastosowanych urządzeń oraz staranności montażu na
obiekcie, a także właściwie wykonywanej konserwacji. Jednakże na
te istotne czynności mające największy wpływ na wieloletnie działa-
nie oraz koszty eksploatacji, właściciele i użytkownicy praktycznie
nie mają żadnego wpływu, ponieważ dźwig dopuszczany jest do ru-
chu w okresie gdy mieszkańcy dopiero zasiedlają budynek. 

ZZaarrzząądd ffiirrmmyy „„WWiinnddaa-WWaarrsszzaawwaa””,, pprreezzeess TTaaddeeuusszz TTrruuddnnoowwsskkii ((oodd lleewweejj)) ii wwiicceepprreezzeess AAnnddrrzzeejj KKaattnneerr ((oodd pprraawweejj)) oottrrzzyymmuujjee oodd pprrzzeeddssttaawwiicciieellii UUDDTT nnoommiinnaaccjjęę ddoo
ttyyttuułłuu LLiiddeerraa BBeezzppiieecczzeeńńssttwwaa TTeecchhnniicczznneeggoo

SSttaattuueettkkaa LLiiddeerraa BBeezzppiieecczzeeńńssttwwaa
TTeecchhnniicczznneeggoo pprrzzyyzznnaannaa pprrzzeezz
UUrrzząądd DDoozzoorruu TTeecchhnniicczznneeggoo oorraazz
MMiinniisstteerrssttwwoo RRoozzwwoojjuu ii FFiinnaannssóóww
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RRAAFFAAŁŁ KKOOSS:: JJaakkiiśś cczzaass tteemmuu uurrzząądd ddzziieellnniiccyy ppyy-
ttaałł mmiieesszzkkaańńccóóww oo pprrooppoozzyyccjjee ddoottyycczząąccee ttyyggoo-
ddnniiaa kkuullttuurroowweeggoo?? CCzzyy jjuużż wwiiaaddoommoo,, kkttóórryy kkrraajj
zzoossttaałł wwyybbrraannyy??  

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: Tak. Spośród nadesłanych
propozycji wybraliśmy Francję. To kraj o bardzo
bogatej historii i tradycji, a francuska kultura jest
popularna w Polsce już od wielu stuleci. Francja
słynie także z wykwintnej kuchni – z serów i win.
W zeszłych latach organizowaliśmy tygodnie wło-
ski i hiszpański, które cieszyły się wielką popu-
larnością wśród ursynowian. Myślę, że nie inaczej
będzie podczas tygodnia francuskiego, który od-
będzie się w październiku. Doskonałej muzyki,
kinematografii, kuchni i literatury na pewno nie
zabraknie. 

ZZaatteemm UUrrzząądd pprrzzyyggoottoowwuujjee ssiięę jjuużż ddoo ppaaźź-
ddzziieerrnniikkoowweeggoo ttyyggooddnniiaa ffrraannccuusskkiieeggoo,, aa ccoo cciiee-
kkaawweeggoo wwyyddaarrzzyy ssiięę ww uurrssyynnoowwsskkiieejj kkuullttuurrzzee
nnaa wwiioossnnęę?? 

Właściwie już w tym tygodniu inaugurujemy
wiosenny repertuar kulturalny na Ursynowie.
Druga edycja Ursynowskiego Kalejdoskopu Te-
atralnego to propozycja dla wszystkich wielbicie-
li teatru. W zeszłym roku zorganizowaliśmy po
raz pierwszy tygodniowy przegląd teatralny i

był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Dlatego
w tym roku nie miałem wątpliwości, że Ursy-
nowski Kalejdoskop Teatralny musi być kontynu-
owany, a jeszcze zwiększyliśmy liczbę wydarzeń.
Cieszę się, że w repertuarze znajdują się także
spektakle Teatru Wolandejskiego i Teatru Kontra-
punkt. Oba teatry tworzą na Ursynowie młodzi
artyści. Ponadto program przewiduje spektakle
i projekcje zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.
Zainteresowanie teatrem na Ursynowie jest nie-
bywałe, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo sam
jestem teatromanem. 

UUrrzząądd ddzziieellnniiccyy oorrggaanniizzuujjee rraazz ddoo rrookkuu ffeessttii-
wwaall tteeaattrraallnnyy,, aa cczzyy nniiee pprrzzyyddaałłbbyy ssiięę nnaa UUrrssyynnoo-
wwiiee nnaa ssttaałłee tteeaattrr zz pprraawwddzziiwweeggoo zzddaarrzzeenniiaa?? 

Bez wątpienia jest to potrzebne, ponieważ Ur-
synów ma najlepszą na świecie publiczność. Na
organizowanych przez nas spektaklach czy kon-
certach nie ma praktycznie wolnych miejsc. Naj-
częściej liczba zgłoszeń po karty wstępu przekra-
cza dwu-, trzykrotnie liczbę dostępnych miejsc.
Mieszkańcy Ursynowa bardzo chętnie korzysta-
ją z usług kulturalnych w dzielnicy oraz w innych
częściach Warszawy. Teatr byłby bardzo wskaza-
ny. Ale nie można mieć wszystkiego naraz. Już
niebawem rusza działalność pierwszego samo-
rządowego domu kultury przy ul. Kajakowej, a
za kilka tygodni zaczynamy budowę Centrum
Kultury Ursynowa przy urzędzie dzielnicy. Te
dwie inwestycje były planowane już od kilku-
nastu lat i bez wątpienia podniosą jakość odbio-
ru kultury, a także dadzą możliwość aktywnego
jej tworzenia zarówno artystom ursynowskim,
jak i  amatorom.  Myślę, że w jednej z tych pla-
cówek znajdzie się również przestrzeń do regu-
larnego prezentowania sztuk teatralnych. 

NNoo wwłłaaśśnniiee,, uurrzząądd ooggłłoossiiłł kkoonnkkuurrss nnaa ddyyrreekkttoo-
rraa ddoommuu kkuullttuurryy pprrzzyy uull.. KKaajjaakkoowweejj.. JJaakkiiee kkwwaallii-
ffiikkaaccjjee ppoowwiinniieenn mmiieećć iiddeeaallnnyy kkaannddyyddaatt bbąąddźź kkaann-
ddyyddaattkkaa?? 

Trudno pokrótce opisać oczekiwany profil kan-
dydata na to stanowisko. Szczegółowe wyma-
gania opisano na stronie internetowej urzędu:
www.ursynow.pl.  Na oferty kandydatów cze-
kamy do 7 kwietnia. Poza spełnieniem kryte-
riów formalnych i merytorycznych kandydat
musi także przedłożyć 5-letnią autorską koncep-
cję programową z uwzględnieniem statutu i wa-
runków organizacyjno-finansowych działalności
Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów. Kan-
dydaci będą zatem musieli wykazać się wiedzą,
doświadczeniem, znajomością ursynowskiej spe-
cyfiki, kreatywnością i niewątpliwie wyobraź-
nią, bo DOK Ursynów jest przecież tworzony od
fundamentów. 

Trwa realizacja projektów
z Budżetu Partycypacyjne-
go. Przedstawiamy krótką
informację o kolejnych re-
alizowanych projektach.  

W ramach projektu „Poznaj
lokalny biznes na Zielonym Ur-
synowie” realizowanym z BP na
2017 rok odbywają się spotka-
nia networkingowe przedsię-
biorców z mieszkańcami. Przed-
siębiorcy mogą w ciekawy spo-
sób zaprezentować swoją dzia-
łalność mieszkańcom, nawiązać
współpracę z lokalnymi firma-
mi, a także zdobyć wiedzę jak
ulepszyć swoją działalność po-
przez pracę z coachem bizneso-
wym. Spotkania odbywają się
raz w miesiącu w Gimnazjum nr
91 przy ul. Kajakowej 10. Na naj-
bliższe zapraszamy 23 marca
(czwartek) w godzinach 16:00 -
18:00. Projekt w głosowaniu po-
parło 172 osoby. 

W ramach projektu „Aktyw-
ne My” realizowanym z Budżetu
Partycypacyjnego na 2017 rok

odbywają się zajęcia fitness.
Uczestnicy spotykają się w szko-
le Podstawowej nr 340 przy ul.
Lokajskiego 3. Nie ma stałych
grup, są tylko stałe terminy zajęć
(poniżej jest ich harmonogram).
Zainteresowani mogą wybrać
sobie w każdym tygodniu zaję-
cia, w których chcą uczestniczyć,
ale tylko w jednym z zapropo-
nowanych terminów. Czyli w
jednym tygodniu można uczest-
niczyć tylko w jednych zajęciach
Zumby lub Salsation! Chodzi o
to, żeby z zajęciami miała kon-
takt jak największa liczba miesz-
kańców Ursynowa. Na zajęcia
należy zapisać się w jeden z
dwóch sposobów: telefonicznie
pod numerem 795 00 58 58 lub
drogą elektroniczną, wysyłając
e-mail na adres: zapisy@akade-
miapaso.pl. Druga tura zajęć roz-
pocznie się we wrześniu. Projekt
w głosowaniu poparło 656 osób. 

W ramach projektu „Bezpłat-
ne seanse filmowe dla dzieci” re-
alizowanym z budżetu partycy-

pacyjnego na 2017 rok dzieci
wraz z opiekunami mogą obej-
rzeć 20 seansów filmowych w
ciągły całego roku. W repertu-
arze są propozycje zarówno dla
starszych, jak i młodszy dzieci -
nowości filmowe, jak i klasyka
polskiej animacji.

Wszystkie seanse wyświetlane
są bez reklam i poprzedzone pre-
lekcją o charakterze edukacji fil-
mowej. Obowiązują karty wstę-
pu, które można odbierać w
Punkcie Informacji w Urzędzie
Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61, w
każdy poniedziałek poprzedza-
jący seans, w godzinach 18.00 –
20.00. Karty wstępu przysługu-
ją wyłącznie dziecku wraz z
opiekunem, który jednorazowo
może pobrać dwie jednodobo-
we wejściówki. Najbliższy seans
odbędzie się 23 marca o godz.
18.00 w Multikinie i będzie to
Piękna i Bestia (reż.  Bill Con-
don). Na ten projekt do budżetu
partycypacyjnego głosowało
1511 mieszkańców.

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Byt-
nara “Rudego”, mieszcząca się przy ul.
Małcużyńskiego 4, słynie z wielu niebanal-
nych akcji związanych z patriotyzmem, w
które angażuje nie tylko swoich wycho-
wanków, ale także uczniów innych szkół. 

Znakomitym przykładem może być Międzysz-
kolna gra edukacyjno-zręcznościowa „Patriotyzm
wczoraj, dziś, jutro – śladami patronów ursynow-
skich szkół, ulic, pomników – bohaterów II wojny
światowej”, która odbędzie się po raz kolejny już
17 marca. 

Uczniowie warszawskich szkół, biorący udział
w grze,  będą musieli wykazać się nie tylko wiedzą
z zakresu drugiej wojny światowej, ale także umie-
jętnościami sportowymi. Jak podkreślają koordy-
natorzy: Ewa Pabiś, Elżbieta Rutkowska i Andrzej
Kryński, ważnym elementem gry jest przygotowa-
nie przez szkoły prezentacji o bohaterze, który
związany jest z Ursynowem oraz z walką o wol-
ność w czasie II wojny światowej.

Celem tej akcji jest zwrócenie uwagi na bohater-
skie postawy i wzorce osobowe bohaterów II woj-
ny światowej – patronów ursynowskich szkół, ulic,
pomników, wyrażenie hołdu bohaterom II wojny
światowej, nawiązanie do dobrych, przedwojen-
nych tradycji harcerskich, a także poznanie histo-
rii i promocja Ursynowa.

Zmagania uczniów oceniać będą m. in. komba-
tanci, zaprzyjaźnieni od wielu lat ze szkołą i darze-
ni przez uczniów i nauczycieli wielką sympatią. 

Warto też wspomnieć, że akcja odbywa się  w
ramach obchodów 40-lecia istnienia Ursynowa, a
honorowy patronat nad nią objęli: Oddziałowe
Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Warszawie, przewodnicząca Rady
Dzielnicy Ursynów – Teresa Jurczyńska-Owczarek
oraz burmistrz Ursynowa – Robert Kempa. Uczest-
nikom życzymy wielu wrażeń i dobrej zabawy!

A g n i e s z k a  M a n o w s k a

Z zastępcą burmistrza Ursynowa Łukaszem Ciołko

Wiosna rozpocznie się od „Klimakterium”

Rzecznik w obronie właścicieli nieruchomości
Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)  zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego regulację, któ-

ra ograniczała krótkim (dwuletnim) terminem możliwość zgłaszania roszczeń mających rekom-
pensować właścicielom nieruchomości ograniczenie przysługującym im uprawnień  ze względu
na ochronę środowiska. Ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości mogą być bardzo da-
leko idące i prowadzić do pozbawienia właściciela realnej korzyści z przedmiotu własności. W przy-
padku Ursynowa zaskarżone przez RPO regulacje dotyczą nieruchomości znajdujących się w ob-
szarze ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich „ograniczenie krótkim terminem możności zgłasza-
nia tych roszczeń, którego niedotrzymanie skutkuje ich wygaśnięciem, stanowi nieproporcjonal-
ne ograniczenie prawa własności, a w krańcowych przypadkach może prowadzić do naruszenia
istoty prawa własności”.

Więcej drzew, także na Ursynowie!
Do Warszawy zjeżdżają z całej Europy duże drzewa do nasadzeń przyulicznych. W ciągu

najbliższych dni w stolicy pojawi się blisko pięć tysięcy drzew. Na pierwsze efekty nie trzeba
będzie długo czekać. Ponad 300 drzew zostanie posadzonych przy ulicach Warszawy w najbliższy
weekend. W zestawie do nasadzeń przyulicznych znajdują się takie gatunki jak lipy warszawskie,
dęby, wiśnie szlachetne, klony polne, grochodrzewy czy jesiony. „To duże, dorodne drzewa mające
od 6 do 10 lat, o obwodzie od 16 do 18 cm i wysokości dochodzącej do siedmiu metrów.
Przygotowywane były przez kilka lat w europejskich szkółkach, w specjalnych uprawach,
gwarantujących ich przyjęcie w trudnych warunkach miejskich” – chwalą się miejscy urzędnicy.
Na Ursynowie  w ramach weekendowej akcji nasadzenia odbędą się w niedzielę, 19 marca, przy
ul. Anody – na odcinku od ul. Dolina Służewiecka do ul. Jastrzębowskiego. 

– Weekendowa akcja to dopiero początek działań zmierzających do zazielenienia stolicy. Trwają
przygotowania do prawdziwej „ofensywy” nasadzeń, którą przeprowadzimy w tym roku na ponad
pięćdziesięciu dużych ulicach – mówi Renata Kuryłowicz, pełnomocnik prezydent Warszawy ds. zieleni.

Nasadzenia planuje  także Urząd Dzielnicy Ursynów. Trwają bowiem intensywne prace nad
„Planem  nasadzeń drzew i krzewów na rok 2017”. W tym roku planowane jest posadzenie około
150 nowych drzew. Obecnie, na podstawie obserwacji własnych oraz propozycji mieszkańców,
ursynowscy urzędnicy analizują konkretne lokalizacje nowych nasadzeń.  Dodatkowo, w ramach
Budżetu Partycypacyjnego na Ursynowie, w tym roku zostanie posadzonych 314 drzew oraz 438
krzewów, w tym:

– 50 drzew liściastych wzdłuż dróg gminnych i powiatowych na terenie Dzielnicy,
– 264 drzewa i 438 krzewów  wzdłuż brzegu jeziora Zgorzała.

Coś dla dziecka i coś dla biznesu

Śladami patronów



5



6

Wywiad z burmistrzem Ursynowa Robertem Kempą

Dzielnica przygotowuje się do reformy oświaty
PPAASSSSAA:: CCzzyy UUrrssyynnóóww jjeesstt ggoottoowwyy nnaa

zzmmiiaannyy zzwwiiąązzaannee zz rreeffoorrmmąą oośśwwiiaattyy??
RROOBBEERRTT KKEEMMPPAA:: Na wstępie należy

podkreślić, że ursynowska oświata, a
szczególnie przedszkola, znalazła się
w trudnej sytuacji organizacyjnej. Ten
stan nie powinien mieć miejsca i nie
miałby miejsca, gdyby nie wprowadzo-
ne zmiany prawa oświatowego. Na sku-
tek reformy w tegorocznej rekrutacji o
miejsce w przedszkolu będzie się ubie-
gała zwiększona liczba dzieci, ponie-
waż nowelizacja zapisów ustawowych
gwarantuje miejsca w przedszkolach
wszystkim 3-, 4-, 5- i 6-latkom. Ale choć
reforma nie jest naszą inicjatywą, robi-
my wszystko, aby zapewnić rodzicom i
dzieciom jak najlepsze warunki, w czym
nie pomaga jednak wręcz rewolucyjne
tempo wprowadzanych zmian.

W rekrutacji do przedszkoli na rok
szkolny 2017/2018 planowane jest  uru-
chomienie  14  dodatkowych oddzia-
łów przedszkolnych w dziesięciu ursy-
nowskich przedszkolach. Dokładna in-
formacja w zakresie oferowanych przez
Dzielnicę Ursynów miejsc w przedszko-
lach w podziale na grupy wiekowe bę-
dzie znana po zakończeniu etapu, na
którym potwierdza się kontynuowanie
przez dziecko wychowania przedszkol-
nego w kolejnym roku szkolnym. Etap
ten zakończy się 28 marca br. o godzi-
nie 16.00, a 29 marca br. o godzinie
13.00 zostanie udostępniona w syste-
mie rekrutacyjnym oferta do przed-
szkoli i szkół podstawowych. Oczywi-
ście liczba wolnych miejsc w przedszko-
lach będzie zależała w dużej mierze od
liczby złożonych przez rodziców
oświadczeń o woli kontynuowania edu-
kacji przedszkolnej w przedszkolu. Im
więcej dzieci sześcioletnich pozostanie
w przedszkolach, tym mniej miejsc dla
dzieci trzyletnich będą miały przed-
szkola do zaoferowania w rekrutacji.
Dlatego zwróciłem się do rodziców

dzieci sześcioletnich, aby rozważyli ofer-
tę ursynowskich szkół podstawowych,
ponieważ są argumenty potwierdzają-
ce, że to najlepsza decyzja.

JJaakkiiee ttoo aarrgguummeennttyy ??
Na najmłodszych uczniów w ursy-

nowskich szkołach podstawowych cze-
kają bardzo dobrzy nauczyciele, m. in.
pedagodzy, psycholodzy, logopedzi. Ka-
dra pedagogiczna na Ursynowie dys-
ponuje wysokimi kwalifikacjami oraz
odpowiednią wiedzą i doświadczeniem
w pracy z dziećmi sześcioletnimi. Szko-
ły oferują także 3 dodatkowe godziny

tygodniowo na organizację zajęć języ-
ka obcego i wybranych zajęć dodatko-
wych. O tym, jakie zajęcia będą realizo-
wane, zdecyduje dyrekcja szkoły w po-
rozumieniu z radą rodziców. Wcześniej
rozpoczęta edukacja szkolna bez wąt-
pienia zwiększa szansę dzieci na sukces
w dorosłym życiu. 

CCoo zz iinnffrraassttrruukkttuurrąą?? RRooddzziiccee oobbaawwiiaa-
jjąą ssiięę,, żżee sszzkkoołłyy nniiee bbęęddąą ggoottoowwee nnaa
pprrzzyyjjęęcciiee sszzeeśścciioollaattkkóóww......

Sądzę, że nie ma powodów do obaw.
Praktycznie wszystkie szkoły posiada-
ją bowiem bezpieczne place zabaw, do-

stosowane do potrzeb małych dzieci. Są
także dobrze wyposażone w pomoce
dydaktyczne sale z wydzieloną strefą
rekreacyjną. Stale pracujemy nad po-
prawą warunków nauki, ponieważ jed-
nym z priorytetów obecnej kadencji
jest poprawa bazy lokalowej placówek
oświatowych. Ostatnie tygodnie to od-
danie do użytku obiektów z kolejnych
inwestycji:  Szkoła Podstawowa nr 319
przy ul. ZWM 10 zyskała nowe po-
mieszczenia o powierzchni 700 me-
trów kw., w Szkole Podstawowej nr
343 przy ul. Kopcińskiego 7 do dyspo-
zycji uczniów oddano dodatkowe 250

metrów . Przypominam, że łącznie na
lata 2015-2017 dostaliśmy dodatkowe
35 mln złotych na inwestycje oświato-
we, lwia część tej kwoty trafi do szkół
podstawowych. 

DDuużżoo oobbaaww wwzzbbuuddzzaa jjaakk zzwwyykkllee pprroo-
cceess rreekkrruuttaaccjjii......

Mamy świadomość, że rekrutacji za-
wsze towarzyszą obawy i pytania. Dla-
tego w szesnastu szkołach podstawo-
wych zaplanowano cykl spotkań dla ro-
dziców dzieci sześcioletnich. Pierwsze
spotkanie odbędzie się w czwartek, 16
marca,  w Szkole Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi nr 330 przy
ul. Mandarynki 1. Harmonogram spo-
tkań jest dostępny na stronie interneto-
wej www.ursynow.pl. W postępowa-
niu rekrutacyjnym biorą udział za-
mieszkałe w Warszawie dzieci 3-, 4-,
5- i 6-letnie (urodzone w latach 2014-
2011) oraz dzieci, którym odroczono
obowiązek szkolny. Postępowanie re-
krutacyjne jest prowadzone z wykorzy-
staniem systemu informatycznego. 

JJaakkiiee jjeesszzcczzee zzmmiiaannyy cczzeekkaajjąą uurrssyy-
nnoowwsskkąą oośśwwiiaattęę?? 

Łącznie w ursynowskich przedszko-
lach, szkołach podstawowych i liceach
zaplanowano 22 konkursy na stanowi-
sko dyrektora. Pięć konkursów już się
odbyło, zostały przeprowadzone na po-
czątku marca. Kolejne pięć zostało ogło-
szonych – odbędą się do końca miesią-
ca. Powstanie nowe liceum – przekształ-
ceniu ulegnie Gimnazjum z Oddziałami
Dwujęzycznymi nr 93 im. Księżnej Iza-
beli Czartoryskiej. Ponadto Szkoła Pod-
stawowa nr 323 przy Hirszfelda zyska
budynek przy ul. Warchałowskiego, a
Szkoła Podstawowa nr 314 budynek
przy ul. Wokalnej – po dawnym gimna-
zjum nr 96. 

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę..
R o z m a w i a ł  –  R a f a ł  K o s
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Miasto wprowadzi zmiany
w taryfie przewozowej.
Mniej za podróżowanie ko-
munikacją zapłacą osoby
korzystające z biletów dłu-
gookresowych (ważnych w
obu strefach – 1. i 2.), po-
wróci bilet 3-dniowy, w
ofercie pojawi się również
tzw. bilet konferencyjny. 

Komunikacja miejska pełni
kluczową rolę w systemie trans-
portowym stolicy. Autobusy, po-

ciągi, metro i tramwaje przewo-
żą ponad miliard pasażerów
rocznie. Warszawa wciąż ją roz-
wija i usprawnia – modernizuje
tabor, buduje drugą linię metra,
nowe trasy tramwajowe i kolej-
ne parkingi przesiadkowe, wpro-
wadza priorytety dla tramwa-
jów i autobusów oraz podnosi
standard usług świadczonych
przez przewoźników. 

Wiodąca rola transportu zbio-
rowego wymaga zapewnienia

wysokiej konkurencyjności w
stosunku do samochodów pry-
watnych. Udział komunikacji
miejskiej w obsłudze wszystkich
podróży wykonywanych w War-
szawie ma wzrosnąć z 56,9 do
65 proc., a jednym z prioryte-
tów miasta jest zmniejszenie licz-
by pojazdów wjeżdżających do
stolicy i ograniczenie emisji za-
nieczyszczeń. 

Zachętą do rezygnacji z aut i
przesiadki do komunikacji są m.
in. zmiany w taryfie biletowej. 

– Obniżamy ceny biletów dłu-
gookresowych ważnych w 1. i 2.
strefie. Pasażerowie korzystają-
cy z biletów 30-dniowych nor-
malnych zaoszczędzą dzięki te-
mu 30 zł miesięcznie, a użytkow-
nikom biletów 90-dniowych w
portfelu pozostanie aż 76 zł. Ko-
munikacja to właściwa alterna-
tywa, na  podstawie biletów
ZTM można przecież podróżo-
wać szybko i sprawnie. I to
wszystkimi środkami transportu
– mówi Hanna Gronkiewicz-
Waltz, prezydent Warszawy.

Ale to nie wszystko. Dotych-
czasowa oferta biletowa zostanie

rozszerzona. W taryfie biletowej
pojawi się m. in. bilet jednorazo-
wy przesiadkowy grupowy ulgo-
wy dla maksymalnie 10 osób w
cenie 22 zł. Będzie to z pewno-
ścią duże ułatwienie dla podró-
żujących grup szkolnych i ich
opiekunów, którzy musieli ka-
sować dużą liczbę biletów. Te-
raz wystarczy skasować jeden
lub dwa kartoniki.  

Specjalnie dla turystów i osób
przebywających w stolicy zaled-
wie przez kilka dni w taryfie
znajdzie się bilet 3-dniowy w ce-
nie 36 zł (1. strefa) i 57 zł (1. i 2.
strefa). 

Miasto wprowadzi także tzw.
bilet konferencyjny umożliwia-
jąc organizatorom konferencji
zakup biletów dla ich uczestni-
ków (na wybrany okres czasu).
Bilety będą kodowane na spe-
cjalnych Warszawskich Kartach
Miejskich lub będą dostępne w
innej formie uzgodnionej z or-
ganizatorem. 

Decyzję o wprowadzeniu po-
wyższych zmian podejmą radni
Warszawy. 

B M

Tańsze i nowe bilety – zmiany w taryfie
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Radni Platformy Obywatelskiej
mający większość w Radzie War-
szawy zdecydowali, że miasto za-
skarży do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego decyzję woje-
wody mazowieckiego Zdzisława
Sipiery o unieważnieniu uchwały
rady  związanej z przeprowadze-
niem w stolicy referendum o zmia-

nie granic Warszawy. Referendum
zaplanowano na 26 marca, ale w
ostatniej chwili wojewoda stwier-
dził nieważność uchwały. Pytanie
referendalne miało brzmieć: „Czy
jest Pan/Pani za zmianą granic
miasta stołecznego Warszawy po-
przez dołączenie kilkudziesięciu
sąsiednich gmin?”.

Uchwała była swego rodzaju pro-
testem radnych PO przeciwko przygo-
towywanemu przez PiS projektowi
sejmowej ustawy, która ma prze-
kształcić  miasto stołeczne Warszawa
w metropolitalną jednostkę samorzą-
du terytorialnego liczącą łącznie 33
gminy. 

Wojewoda zarzucił uchwale Rady
Warszawy „niespójność przedmiotu
referendum”. Według niego, pytanie
o zmianę granic miasta stołecznego
Warszawa nie odnosi się do projektu
ustawy metropolitalnej przygotowa-
nej przez PiS. Zdaniem wojewody, ko-
ronnym argumentem na rzecz stwier-
dzenia nieważności uchwały o prze-
prowadzeniu referendum jest to, iż
“lokalne referenda dotyczące utwo-
rzenia, połączenia, podziału i znie-
sienia gminy oraz ustalenia nowych
jej granic mogą być przeprowadzone
wyłącznie z inicjatywy mieszkańców,
zatem niedopuszczalne jest przepro-
wadzanie ich na wniosek radnych”.
Klub PO w Radzie Warszawy, wspie-
rany przez parlamentarzystów tej par-
tii, zapowiedział, że referendum i tak
się odbędzie. – Jesteśmy zdetermino-
wani  – powiedział poseł Marcin Kier-
wiński.  – Warszawiacy wypowiedzą
się na temat złych i szkodliwych dla
Warszawy pomysłów PiS. Zrobimy

wszystko, by to referendum było i ono
będzie. Pisowski wojewoda nie zablo-
kuje Warszawy i nie zaknebluje war-
szawiaków. 

W tym samym dniu odbyła się rów-
nież sesja Rady Dzielnicy Ursynów, a
jednym z głównych spotkania było
przyjęcie przez radnych wykonania
budżetu za rok 2016. Radni jednogło-
śnie wypowiedzieli się też za budową
sygnalizacji świetlnych na wszystkich
przejściach dla pieszych w al. KEN.
Ich apel trafi do prezydent Warszawy
oraz Zarządu Dróg Miejskich. I tu mo-
że być pod górę, ponieważ ZDM  jest
przeciwny   urządzaniu świateł na każ-
dym przejściu. W al. KEN jest obec-
nie 21 przejść dla pieszych – 12 posia-
da sygnalizację świetlną. ZDM kryty-
kuje pomysł urządzenia 9 nowych sy-
gnalizacji przede wszystkim ze wzglę-
du na koszty (ok. pół miliona zł każda
instalacja). Drogowcy uważają też, iż
zbyt duża liczba sygnalizacji na jednej
ulicy źle wpływa na płynność ruchu. –
W marcu zakończy się trwająca od
grudnia koordynacja świateł na 10
skrzyżowaniach w al. KEN – tłuma-
czy Mikołaj Pieńkos, naczelnik wy-
działu komunikacji społecznej w ZDM.
– Dodatkowe instalacje znacznie opóź-
niłyby wprowadzenie w al. KEN “zie-
lonej fali”. 

Ursynowscy radni drążą ten temat,
ponieważ w krótkim czasie na repre-
zentacyjnej arterii drogowej Ursynowa
doszło do aż trzech śmiertelnych po-
trąceń na pasach. Między innymi zginę-
ło trzyletnie dziecko. Z jednej strony
radni mają rację – sytuacja na tej ulicy
staje się groźna i należy temu przeciw-
działać. Z drugiej jednak strony, obsta-
wienie wszystkich przejść dla pieszych
światłami to swego rodzaju wynaturze-
nie. Powodem trzech śmiertelnych po-
trąceń był największy grzech notorycz-
nie popełniany przez polskich kierow-
ców – wyprzedzanie na pasach. 

Jest to prawdziwa plaga drogowa
spowodowana głupotą, a przede
wszystkim brakiem wyobraźni naszych
kierowców. Na Zachodzie pasy to dla
kierowców natychmiastowe zapalenie
się w ich głowach ostrzegawczej lamp-
ki. Nie bez powodu. Za potrącenie pie-
szego na pasach traci się tam prawo
jazdy i można nie wypłacić się poszko-
dowanej osobie do końca życia. W wal-
ce z drogową głupotą wiodącą rolę ma
do odegrania przede wszystkim polski
ustawodawca, który powinien wypalić
tę plagę rozżarzonym żelazem, przy
pomocy zastosowania w kodeksie naj-
bardziej dotkliwych dla drogowych
głupków prawnych represji.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Sesja Rady Ursynowa, przyjęto wykonanie budżetu 2016

Radni za światłami na całej alei KEN

Imponujące wykonanie budżetu Ursynowa
Tak jak symbolem upadku inwestycyjnego z czasów rządów ekipy PiS-Nasz Ursynów było wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2014 roku na poziomie 17 milionów, tak
symbolem odrodzenia Ursynowa pod rządami Platformy Obywatelskiej także stanie się wykonanie wydatków inwestycyjnych – tyle że dwa lata później, bo w 2016 roku – na poziomie

44 milionów. Tak jednym zdaniem można podsumować twarde dane o wykonaniu zeszłorocznego budżetu, które zostały przedstawione w trakcie wtorkowej Sesji Rady
Dzielnicy. Postaram się Państwu przybliżyć najważniejsze z wydatków.

I tak, jeśli chodzi o inwestycje w oświacie, to mamy rozbudowę Szkoły Podstawowej (dalej SP)nr 319 przy ul. ZWM, w której powstała tak potrzebna duża stołówka, 5 sal
lekcyjnych i Forum za 3,5 mln złotych; modernizację i rozbudowę SP nr 100 przy ul. Tanecznej, gdzie dzięki 16 nowym salom lekcyjnym, pracowniom i dwóm salom
gimnastycznym bardzo poprawią się warunki nauczania. Budowa potrwa do końca 2017 i będzie kosztować w sumie  16 milionów, a w ubiegłym roku wydaliśmy na nią 2,5
mln. z kolei rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy SP nr 96 przy ulicy Sarabandy na Zielonym Ursynowie – która znajdzie się w jednokondygnacyjny budynku o łącznej

powierzchni ponad 560 m2 z zapleczem, na które złożą się  przebieralnie dla chłopców i dziewcząt oraz zespoły natrysków, pokój trenera i magazyn sprzętu sportowego – kosztowało
nas w 2016r roku 750 tys. Nie można pominąć rozbudowy SP nr 318 przy ul Teligi za 2,6 mln,  czy SP nr 343 przy ul. Kopcińskiego za 1,2 mln.
Oczywiście, sporo wysiłku poświęciliśmy na rzecz infrastruktury drogowej, czego przykładem może być przebudowa ul Baletowej czyli zadanie pod nazwą odcinek Puławska

–granica miasta za 2,250 mln, czy tak potrzebne odwodnienie ul. Farbiarskiej za 900 tysięcy. Nie mozna tez zapomnieć o największej pozycji w tej rubryce czyli wykupie gruntów
pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa- ul. Łączyny za kwotę 3,2 mln.

To oczywiście tylko część zaangażowania inwestycyjnego dzielnicy. A wspomnieć należy jeszcze przynajmniej budowę domu kultury na Zielonym Ursynowie za 4,2 mln, drugi etap stawiania budynków komunalnych
przy ul. Kłobuckiej za 3,3mln, budowę bardzo potrzebnej kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego za 1,7 mln czy zakup gruntów położonych pomiędzy ulicami KEN, Iwanowa-Szajnowicza, Dembego,
Zaruby pod budowę nowej szkoły i przedszkola na Kabatach. 

Ten rozmach inwestycyjny najlepiej podsumowuje jeden fakt: w samym tylko 2016 roku na Ursynowie zainwestowano więcej środków niż poprzednikom udało się przez dwa lata 2013-2014. To wielka zasługa
wszystkich zaangażowanych w te działania osób za co chciałbym im w tym miejscu w imieniu własnym i mieszkańców serdecznie podziękować.

M i c h a ł  M a t e j k a  ( P l a t f o r m a  O b y w a t e l s k a )

Byłoby pięknie, gdyby nie...
Kilkanaście lat temu, kiedy Ursynów był jeszcze samodzielną gminą, burmistrz musiał wykazać się wysoką skutecznością w pozyskiwaniu dochodów budżetowych, jak i w realizacji
wydatków zgodnie z przyjętym planem. W innym wypadku ryzykował utratę stanowiska w wyniku nieudzielenia mu absolutorium przez radę. 

Odkąd Ursynów jest tylko jednostką pomocniczą Warszawy, nienależyte wykonanie budżetu przez burmistrza dzielnicy nie rodzi dla niego tak daleko idących konsekwencji. Dla
obecnego burmistrza to sytuacja komfortowa, ponieważ - wbrew szumnym zapowiedziom – sposób realizacji dochodów i wydatków dzielnicy w 2016 r. pozostawia wiele do życzenia. 

Burmistrz Robert Kempa, prezentując sprawozdanie z realizacji załącznika budżetowego Dzielnicy Ursynów do budżetu m. st. Warszawa, dobrał okresy porównawcze i dane
finansowe w taki sposób, aby przedstawić skutki swojego zarządzania oczywiście w jak najlepszym świetle. Rzeczywistość nie jest już jednak tak kolorowa.

Na ocenę skuteczności działań zarządu dzielnicy w największym stopniu rzutuje stopień realizacji zadań inwestycyjnych. Gdyby oprzeć się tylko na przedstawionym przez
Burmistrza sprawozdaniu, należałoby przyklasnąć, bo wykonanie na poziomie 83% jest wynikiem dobrym. Niestety, na ten poziom wykonania ogromny wpływ miał szereg

zmian wprowadzonych do planu pod koniec 2016 r. Jeszcze w połowie września 2016 r. budżet inwestycyjny Ursynowa opiewał na kwotę ok. 96 mln złotych, by na koniec grudnia
skurczyć się prawie o połowę – do kwoty ok. 53 mln złotych. Upraszczając, można powiedzieć, że niemal połowa zaplanowanych zadań nie została w 2016 roku zrealizowana.

W odniesieniu do tego wrześniowego planu poziom realizacji wydatków inwestycyjnych osiągnąłby zaledwie ok. 46%, co jest już wynikiem bardzo słabym.
Istotne zastrzeżenia budzi także kwestia realizacji dochodów dzielnicy. Zamiast zrealizować przychód ze sprzedaży nieruchomości w wysokości ponad 6 mln, burmistrz zafundował

dzielnicy stratę w wysokości ponad 600 tys. złotych. Oczywiście, może się zdarzyć, że zaplanowanego do sprzedaży gruntu nie uda się zbyć, ponieważ nie będzie chętnych na jego zakup. Niestety,
przyczyny niezrealizowania przez burmistrza dochodów z tego tytułu należy upatrywać w błędach w planowaniu. Do sprzedaży przeznaczono bowiem nieruchomości, których sprzedać się nie dało ze względu na
nieuregulowany stan prawny gruntów czy brak planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Tego rodzaju czynniki musiały być Zarządowi Dzielnicy znane na etapie projektowania budżetu na 2016 rok.

Znaczna część zadań inwestycyjnych niezrealizowanych w roku ubiegłym została zaplanowana do realizacji na rok bieżący. Oby oczekiwany wysyp inwestycji na Ursynowie nie pozostał w sferze naszych marzeń.
K a t a r z y n a  P o l a k  ( P r a w o  i  S p r a w i e d l i w o ś ć )

To była fatalna realizacja
We wtorek 14 marca ursynowscy radni zajmowali się głównie opiniowaniem załącznika budżetowego z zadań wykonanych w dzielnicy za 2016 rok. Przypomnę, że w 2014 roku
obecny burmistrz Ursynowa przekonywał w swoim exposé, iż zmiana władzy na PO pozwoli na dobre relacje z władzami Warszawy, a to przełoży się na lepsze zarządzanie finansami

dzielnicy. Po 2 latach rządów widać, że oszukał mieszkańców.
Z ich punktu widzenia bowiem najbardziej widoczne są wydatki związane z wykonaniem inwestycji, które są wyznacznikiem rozwoju dzielnicy i realizacji oczekiwań ursynowian.

W roku 2016 budżet inwestycyjny był wyższy niż w ostatnich latach. Jednak były to jednorazowe środki przekazane wszystkim dzielnicom przez m. st. Warszawa w ogólnej
kwocie na wszystkie dzielnice 366 mln złotych. Ursynów otrzymał z tego 35 milionów, co zostało głośno okrzyknięte przez zarząd dzielnicy jako wielki sukces, a okazało się
dużo niższe w porównaniu z innymi dzielnicami. Dla przykładu: Wilanów otrzymał 65 mln, a Bemowo około 50 mln. Ten jednorazowy wzrost nakładów, przekazanych na
inwestycje oświatowe, można określić mianem “dotacji celowej” na braki lekceważone latami przez miasto. Żaden tu sukces obecnych władz. Po prostu lepsza sytuacja

finansowa całego miasta i konieczność niezbędnych inwestycji w tym zakresie.
Tymczasem miarą rzeczywistej oceny wykonania budżetu dzielnicy są zaplanowane i wykonane zadania z realizacji inwestycji w 2016 roku. Przyjęty plan 2016 zakładał wydatki

na inwestycje w kwocie ogółem: 79 701 108 zł. Plan został wykonany fatalnie, bowiem jedynie w kwocie 44 268 781,55 zł, co oznacza 55,54% realizacji.
Najbardziej oczekiwane przez mieszkańców inwestycje drogowe, zapisane w planie 2016, nie zostały zrealizowane. Oznacza to paraliż komunikacyjny Ursynowa w związku z rozpoczęciem

prac wokół Południowej Obwodnicy Warszawy. A co do inwestycji zapisanych wcześniej (czyli zaplanowanych w WPF): Rosoła od Jeżewskiego do Rosnowskiego, planowana na kwotę pond 7
mln zł według informacji o inwestycjach zrealizowanych, wykazywana jest w kwocie 220 729 zł i opisana jako 100% wykonania, a w rzeczywistości dotyczy to wyłącznie wykonanej dokumentacji projektowej.

Za kwotę 1,3 mln zł w planie 2016 roku miało być realizowane przedłużenie ul. Belgradzkiej, czyli droga stanowiąca dojazd do ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności
przy ul. Moczydłowskiej. Decyzja o zaprojektowaniu drogi do Ośrodka, jako koniecznej do budowy obiektu , została podjęta w 2015 roku i dotychczas nie ma ani drogi, ani Ośrodka.

Nic więc dziwnego, że klub radnych „Naszego Ursynowa” zagłosował przeciwko pozytywnemu zaopiniowaniu wykonania załącznika budżetowego dla Dzielnicy w 2016 roku. 
E w a  C y g a ń s k a  ( N a s z  U r s y n ó w )
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SSzzaannoowwnnii MMiieesszzkkaańńccyy UUrrssyy-
nnoowwaa!!

Stowarzyszenie „Nasz Ursy-
nów” wsłuchuje się uważnie w
głosy mieszkańców Ursynowa i
wychodzi naprzeciw ich potrze-
bom. Przeprowadzona przez nas
ankieta, w której prosiliśmy Pań-
stwa o wskazanie lokalnych pro-
blemów z zagospodarowaniem
Waszego najbliższego sąsiedztwa,
wykazała, że jest jeszcze wiele do
zrobienia w zakresie uporządko-
wania przestrzeni publicznej.

Jesteśmy lokalnymi społecz-
nikami, mieszkańcami Ursyno-
wa, dlatego zależy nam na tym,
aby każdemu z nas żyło się lepiej
na Ursynowie. Państwa uwagi,
wskazówki są bezcenne i  zain-
spirowały nas do wdrożenia w
życie akcji pod hasłem „Upięk-
szamy Ursynów”. 

Inicjatywa „Upiększamy Ur-
synów” to coś więcej niż doraź-
na akcja. To starannie zaplano-
wana seria działań, których ja-
sno określonym celem jest po-
prawa jakości życia w naszej
dzielnicy, a także estetyki  na-
szego najbliższego sąsiedztwa.

Zapewne zgodzicie się Państwo
z nami, że lepiej żyje się w czy-
stym, uporządkowanym, este-
tycznym środowisku.

Pomysł jest prosty. Chcieliby-
śmy, aby Urząd Dzielnicy Ursy-
nów stworzył interaktywną ma-
pę Ursynowa z zaznaczonymi
prawami własności gruntów, na
której mieszkańcy sami wska-
zywaliby lokalizacje potrzeb-
nych elementów architektury
miejskiej.

Na początek proponujemy,
aby te działania zostały zreali-
zowane w zakresie:

– ustawienia dodatkowych,
wygodnych ławek

– ustawienia koszy na śmieci
– wykonania kolorowych na-

sadzeń krzewów i kwiatów
– systematycznego czyszcze-

nia trawników z psich odcho-
dów.

– ustawienia zdrojów wody
pitnej w miejscach użyteczności
publicznej

Dodatkowo postulujemy, aby
stworzyć na Ursynowie swoistą
wizytówkę naszej dzielnicy w
postaci kolorowej instalacji kwia-

towej, witającej mieszkańców i
ich gości, którzy wjeżdżają na
teren Ursynowa północnym
wjazdem al. KEN.

Nasze pomysły na upiększe-
nie dzielnicy zostały zainspiro-
wane przez mieszkańców, ale
żeby je wdrożyć w życie musi-
my przekonać obecnych włoda-
rzy co do zasadności takich dzia-
łań. Aby nasz pomysł się zreali-
zował, potrzebne jest Państwa
wsparcie w tym zakresie. Przy-
gotowaliśmy petycje, wspierają-
ce każdy z pomysłów i w tym
miejscu zwracamy się z serdecz-
ną prośbą o ich podpisanie i
wsparcie naszych działań. W
grupie siła. 

Z pomysłami na upiększenie
Ursynowa możecie Państwo za-
poznać się na naszej stronie in-
ternetowej www.naszursy-
now.org/upiekszamy-ursynow,
gdzie znajdziecie petycje, doty-
czące poszczególnych projektów
i wszelkie informacje o naszych
działaniach w tym zakresie.

Zachęcamy do wspólnego
działania na rzecz Ursynowa, bo
w końcu to Nasz Ursynów!

Ursynowska przyroda zachwyci nas
swym pięknem już niedługo. Wszystko
wskazuje, że budzi się wiosna. Chciał-
bym Państwu przybliżyć przyrodnicze
obiekty, które znajdują się na terenie
dzielnicy Ursynów. Zapewne znacie je
wszystkie, ale kiedy byliście tam ostat-
nim razem?

W Warszawie jest wiele cennych obiektów przy-
rodniczych. Spora część z nich znajduje się w ob-
rębie dzielnicy Ursynów lub w jej bliskim sąsiedz-
twie. Na terenie Ursynowa znajduje się Las Kabac-
ki, będący rezerwatem przyrody, a w ścisłym ob-
szarze dzielnicy odnajdziemy też rezerwaty Las
Natoliński i Skarpę Ursynowską. Są to obszary
objęte formą ochrony przyrody nie bez powodu.
Ich piękno to nie tylko kilkusetletnie drzewosta-
ny, będące często drzewami pomnikowymi. W
przypadku Lasu Natolińskiego możemy też po-
dziwiać założenie parkowe, którego sercem jest Pa-
łac Natoliński.

Najcenniejsze w obszarach chronionych są zbio-
rowiska leśne o wyjątkowo bogatym składzie ga-
tunkowym, stanowiące pozostałość dawnych grą-
dów i łęgów charakterystycznych dla doliny środ-
kowej Wisły. O starodawnym charakterze tej ro-
ślinności świadczy też rosnący na tarasie górnym
Dąb Mieszko I, jedno z najstarszy drzew w Polsce,
drugi największy na Mazowszu. Mieszko jest,
rzecz jasna, pomnikiem przyrody, a takich po-
mników mamy aż 46 na terenie Ursynowa we-
dług oficjalnej klasyfikacji zamieszczonej na stro-
nie Urzędu Dzielnicy. 

Na terenie Ursynowa znajduje się też unikat
nie mniejszy rangą niż wspomniany już Mieszko.
Jest nim Jeziorko Imielińskie. Reliktowe jeziorko
liczy sobie około 200 tysięcy lat i jest pozostałością

po stadium mazowiecko-podlaskiego zlodowa-
cenia środkowo-polskiego. Powstałe w bezodpły-
wowym zagłębieniu po martwym lodzie jeziorko
z lustrem wody o powierzchni około 1 hektara
jest otoczone szuwarem trzcinowym (Pragmite-
lum communis) z płatami szuwaru wielkopłato-
wego (Typhetum latifoliae) oraz wąskopłatowego
(Typhetum angustifoliae). Wybaczcie Państwo
łacinę, ale chciałbym podkreślić jak unikatowe to
siedlisko, bezcenne miejsce żerowania i schronie-
nia dla rzadko występujących w środowisku miej-
skim gatunków zwierząt. 

Zła wiadomość jest taka, że jeziorko ulega de-
gradacji, a jest to spowodowane dopuszczeniem
zabudowy w tak bliskim sąsiedztwie jeziorka. Ta
historia też ma swoje wzloty i upadki. W roku
1993 decyzją wojewody, na wniosek Wojewódz-
kiego Konserwatora Przyrody, objęto ten teren
ochroną przedmiotową, jako użytek ekologiczny.
Niestety, w roku 1996 ówczesny premier uchylił tę
decyzję bez podania przyczyn. Agresywna zabu-
dowa deweloperska została zatrzymana dopiero
w roku 2002, również nadając formę ochrony w
postaci użytku ekologicznego, ale siłą rzeczy na
dużo mniejszym obszarze. 

Nie łudźmy się. Jeziorka już nie odzyskamy,
ale możemy je poddać procesowi renaturyzacji,
aby przynajmniej pozostał po nim ślad. O jego
wyjątkowości będą świadczyły już tylko tablice
informacyjne, ale lepsze to niż nic. I z tą ponurą
myślą zostawiam Państwa do wiosny. Gdy ta
wkrótce nadejdzie, Stowarzyszenie Otwarty Ursy-
nów będzie wspierać mieszkańców, którym los
jeziorka jest bliski i razem z nimi będziemy dążyć
do powstrzymania dalszej degradacji akwenu i
przeprowadzenia etapu renaturyzacji. 

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

Żeby było nam ładniej

O ursynowskiej przyrodzie – z łezką w oku

Przy Cybisa – wyjątkowo głośny zakątek...

Mieszkań nie ma, ludzie protestują

To wprawdzie nie pierwszy w
Warszawie przypadek niewypła-
calności dewelopera, ale zastój
w budowie Zakątka Cybisa to
rzadki przykład splotu dwu nie-
szczęść: skrajnej nieodpowie-
dzialności w inwestowaniu i po-
mieszania z poplątaniem w re-
gulacjach prawnych. 

Sprawcą kłopotów jest znany, przez
wiele lat szanowany deweloper – Wło-
darzewska S.A., która najpierw zasko-
czyła dotychczasowych mieszkańców
ulicy Cybisa planem postawienia no-
wych bloków wśród starej zabudowy,
stworzyła poważne utrudnienie w do-
jeździe do już stojących budynków, a
w końcu doprowadziła do takiego za-
stoju robót, że już nikt nie wie, czym ta

wyraźnie nietrafiona inwestycja się
skończy. Z zaplanowanych do przekaza-
nia klientom ponoć aż 300 mieszkań
nie ma na razie ani jednego, a ryzykan-
ci, którzy wpłacili na konto dewelope-
ra wymagane kwoty, muszą się często
liczyć z faktem, że oto przychodzi im
stracić majątek życia.

Powstało już stowarzyszenie poten-
cjalnych mieszkańców Zakątka Cybi-
sa, desperacko walczących o swoje, ale
nie wiadomo, czy sama desperacja wy-
starczy przynajmniej do uzyskania re-
kompensaty poczynionych nakładów.
Dostrzegalny gołym okiem problem,
związany z tą inwestycją, to zniszczenie
drogi dojazdowej do starych budynków
mieszkalnych (spółdzielni Jary) i ubo-
lewanie nad tym, że – wbrew pierwot-

nym zobowiązaniom – deweloper nie
zbudował nowego dojazdu w całym ob-
rębie. Bo taki to już zwyczaj w Warsza-
wie, że ratusz wydaje warunki zabu-
dowy i pozwolenie na budowę, nie ba-
cząc na to, że najpierw trzeba zażądać
od dewelopera (inwestora) realnego
stworzenia wymaganej infrastruktury.
Tak doszło do skotłowania biurowców
na dawnym Służewcu Przemysłowym
(„Mordor”), co zmusiło władze miasta
(a nie, broń Boże, deweloperów)  do
poczynienia dodatkowych nakładów
na rozwój sieci komunikacyjnej, i tak też
się stało w wypadku Zakątka Cybisa. 

Co ciekawe, urzędnicy miejscy za-
wsze się wytłumaczą koniecznością
przestrzegania przepisów prawa, a w
tych przepisach nie ma akurat zakazu

tworzenia nonsensów. Banki, żądają-
ce teraz spłacania kredytów przez dewe-
lopera względnie jego klientów są abso-
lutnie bezwzględne. Dlaczego tak bez-
względni nie byli urzędnicy, którzy mie-
li obowiązek racjonalnie ocenić plano-
waną inwestycję, nie mam pojęcia.
Wszystkich poszkodowanych amato-
rów zamieszkania w tym dosyć nieprzy-
tulnym Zakątku ogromnie mi żal, ale są-
dzę, że przyjdzie pora na wysnucie nie
tylko emocjonalnych wniosków.

Na razie obecny burmistrz Ursynowa
Robert Kempa, który ze względu na mi-
zerne uprawnienia władcze nie może
być rzeczywistym gospodarzem dzielni-
cy, robi co może, żeby choć trochę ulżyć
mieszkańcom starej zabudowy, którym
nowa inwestycja utrudniła życie.

– Mimo że deweloper zwleka z wno-
szeniem opłaty za dzierżawienie gruntu
pod drogą, który jest własnością miasta,
staram się siłami dzielnicy wyrównywać
podziurawioną nawierzchnię asfaltową.
Przepisy prawa uniemożliwiają mi wła-
ściwe zareagowanie na zwłokę, bo nie
wolno mi naruszyć stanu posiadania de-
welopera. I koło się zamyka. Dlatego we
wspólnym interesie: zarówno inwestora,
miasta, jak i  dotychczasowych o przy-
szłych mieszkańców jest jak najszybsze
zakończenie budowy. Tylko że na to wca-
le się nie zanosi – powiada burmistrz. 

Na placu budowy daje się zaobserwo-
wać jakieś prace, ale jak długo to potrwa,
nie wiadomo. W niedzelę 19 marca kolej-
na demonstracja zdesperowanych klien-
tów Włodarzewskiej R a f a ł  K o s
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Dyskusja – według założeń – miała
toczyć się na temat uwag Zarządu Dziel-
nicy Wilanów zgłoszonych do projektu
planu zagospodarowania tego przed-
pola, przygotowanego przez Biuro Ar-
chitektury m. st. Warszawa.

Referowali – wiceburmistrz Dzielni-
cy Roman Ciorgoń i naczelnik Wydzia-
łu Architektury Dzielnicy Joanna Dec-
ka. Uwagi i wnioski, zgłoszone przez
Dzielnicę Wilanów, przekazane zosta-
ną autorowi projektu, czyli Biuru Ar-
chitektury.

Uczestnicy obrad zgłosili krytycz-
ne uwagi, odnoszące się tak do sposo-
bu zapoznania ich z dokumentem Biu-
ra Architektury i z uwagami sformuło-
wanymi przez Zarząd Dzielnicy Wi-
lanów, jak i do samego projektu zago-
spodarowania przedpola Pałacu Wila-
nowskiego. Podkreślono więc, że rad-
nym nie udostępniono wcześniej – ce-
lem swobodnego zapoznania się z ni-
mi, umożliwiającego wypracowanie
uwag merytorycznych – materiałów
stanowiących przedmiot obrad. A pre-
zentacje ustne referentów nie są wy-
starczające dla sformułowania takich
uwag i wniosków w sprawie tak istot-
nej, jak zagospodarowanie bezcen-
nych wartości przedpola Pałacu Wi-
lanowskiego. Ale i w tej sytuacji poja-
wiły się liczne wypowiedzi krytycz-
ne, dotyczące:

- nieścisłości, niespójności i braku
precyzji w przedstawionych słownie za-
pisach planu i w zgłoszonych do nich
uwagach Zarządu Dzielnicy Wilanów,

- nadmiaru już tworzonych i plano-
wanych kosztem zieleni publicznej
miejsc postojowych i garaży dla samo-
chodów, jak również garaży podziem-

nych. Szczególny sprzeciw wzbudziła
propozycja referującej założenia pro-
jektu planu, aby umożliwić tworzenie
dwupoziomowych, a nie tylko jedno-
poziomowych garaży podziemnych
/okazuje się, że pod budynkiem Roy-
al Wilanów istnieją już także garaże
trzypoziomowe/. Argumentowano za-
sadnie, że takie zagospodarowanie
przyczyniłoby się wybitnie do jeszcze
większego niż dotychczas odwodnie-
nia terenu, co byłoby szkodliwe dla
przedpola Pałacu Wilanowskiego i ca-
łego ekosystemu:

- braku troski o zieleń w Miasteczku
Wilanów Zachodni, z jednoczesnym za-
akcentowaniem postulatu nasadzenia
odpowiednio dobranych gatunków
drzew i krzewów na Osi Królewskiej i w
innych miejscach, z wyłączeniem ta-
kich nasadzeń, jak te w tzw. donicach
/które pojawiły się już przed  Świątynią
Opatrzności Bożej przy zbiegu ul. Klim-
czaka i Rzeczpospolitej;

- potrzeby podzielenia projektowa-
nej wielkiej galerii handlowej na mniej-
sze obiekty. Przedstawicielka Fundacji
Nasze Miasteczko przypomniała, że na
terenie, na którym planowana jest ga-
leria, miał powstać ciąg małych obiek-
tów handlowych z dużą ilością towa-
rzyszącej zieleni.

W toku debaty brak było odniesień
do tak istotnych dla zagospodarowa-
nia przedpola Pałacu Wilanowskiego
zagadnień, jak:

- stan obecny i przyszłość systemu
przyrodniczego tej części Warszawy;

- kondycja i przyszłość - będącej pod-
stawą tego systemu - naturalnej sieci
wodnej /Potok Służewski, Jezioro Wi-
lanowskie oraz inne cieki i akweny, de-

wastowane na skutek ekspansji inwesty-
cyjnej/ 1/;

- uchwała Rady Warszawy z 23 III
2012 r. powołująca formalnie Wilanow-
ski Park Kulturowy, obejmujący duży
obszar przedpola Pałacu Wilanowskie-
go /Czyżby ten park miał istnieć tylko
teoretycznie, niedostrzegany przez Biu-
ro Architektury i inne urzędowe struk-
tury organizacyjne?/;

- szkodliwość lokalizacji tzw. połu-
dniowej obwodnicy Warszawy przeci-
nającej Ursynów, Wilanów, Wawer i
narażającej wielorako warunki zdro-
wia i życia ludzi, przyrody i kultury
oraz bezpieczeństwa militarnego sto-
licy państwa;

- współdziałanie w zagospodarowa-
niu przedpola Pałacu Wilanowskiego
czynników samorządowych z dyrekcją
Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobie-
skiego /w debacie 27 II 2017 r. zabrakło
głosu tej, tak wielce zasłużonej placów-
ki. Czyżby zapomniano o zaproszeniu
jej przedstawiciela?/.

Problematyka zagospodarowania
przedpola Pałacu Wilanowskiego jest
niezwykle istotna nie tylko z punktu
widzenia Dzielnicy, czy całej stolicy, a
nawet kraju. Nagromadzone na tym
terenie wartości kulturowe i przyrod-
nicze są dostrzegane i doceniane tak-
że poza granicami Polski. Czy jednak
troska o ich kondycję i zachowanie
dla przyszłych pokoleń znajduje wła-
ściwy wyraz w zaangażowaniu struk-
tur urzędowych? Znamienna i warta
chyba przytoczenia jest tu pochodzą-
ca z 2016 r. wypowiedź dyrektora Mu-
zeum Króla Jana III Sobieskiego –
Pawła Jaskanisa: 

„Od podejmowanych teraz decyzji
zależy, czy to miejsce – uznawane za
dziedzictwo polskie, europejskie i świa-
towe – będzie nim za 20-40 lat, czy też
stanie się płachetkiem terenu z pała-
cem w środku. Nasze działania /tj. dzia-
łania dyrekcji Muzeum Króla Jana III  -
uzup. S.A./ nie zastąpią działań orga-
nów administracji odpowiedzialnych
za środowisko i ściganie tych, którzy
mu szkodzą”. A napór dewastatorski
trwa i wiele zaszłości, jak i założeń w

tym zakresie jest ignorowane lub niedo-
strzegane”.

Wypada tu zaznaczyć, że obiekty
przyrodnicze i architektoniczne związa-
ne z tym przedpolem znajdują się tak-
że poza terenem Dzielnicy Wilanów.
Na przykład w Natolinie, należącym do
Dzielnicy Ursynów. Poza Wilanowem
znajduje się również znaczna część na-
turalnej sieci wodnej, którą w znacznej
mierze tworzy Potok Służewski i skoja-
rzone z nim cieki i oczka wodne. Duże
dawki szkodliwych zdrowiu i życiu spa-
lin i smogu napływają tu z położonego
na zachodzie Ursynowa.

Troska o zachowanie w dobrym sta-
nie dla przyszłych pokoleń tak cennych
wartości, jak te, o których tu mowa, po-
winna charakteryzować się:

- wielodyscyplinarnym i wielofunk-
cyjnym, lecz kompleksowo skoordyno-
wanym podejściem planistycznym, ana-
litycznym, decyzyjnym, realizacyjnym,
kontrolno-korekcyjnym;

- takim przygotowaniem i prowadze-
niem debat, które zapewnią maksimum
korzyści, wykluczając stratę czasu i
energii na utarczki i nieporozumienia;

- niezbędnym ekorozwojowym
upodmiotowieniem kadry urzędni-
czej i społecznej, zajmującej się tą pro-
blematyką.

Wydaje się więc, że w dyskusji o za-
gospodarowaniu Przedpola Pałacu Wi-
lanowskiego warto uwzględnić poniż-
sze uwagi.

11.. Zapewnienie trwałego dopływu
czystej i zdrowej wody do ekosystemu,
w którym znajduje się wilanowski ze-
spół pałacowo-ogrodowy, wymaga - od-
powiadającego wymogom rozwoju
zrównoważonego - zagospodarowania
całego

obszaru związanego z Potokiem Słu-
żewskim oraz jego dopływami i znajdu-
jącymi się tu oczkami wodnymi. Ozna-
cza to konieczność współpracy w tym
względzie ze strony wszystkich stołecz-
nych Dzielnic znajdujących się na tym
obszarze i podmiotów odpowiedzial-
nych za gospodarkę wodną.

22.. Jak wynika z dostępnych materia-
łów, opinia na temat Południowej Ob-

wodnicy Warszawy została sformuło-
wana w uchwale Komisji Środowiska,
Ekologii i Rolnictwa Rady Dzielnicy Wi-
lanów z 13 II 2017 r., oceniającej nega-
tywnie tylko projekt zabezpieczenia Wi-
lanowa przed hałasem dostarczony
przez Agencję Budowy i Eksploatacji
Autostrad. A przecież szkodliwość tak
zlokalizowanej i przedstawianej przez
jej decydentów i realizatorów trasy /któ-
ra nie jest żadną obwodnicą, lecz szat-
kującą miasto przecznicą, będącą frag-
mentem międzynarodowej trasy tranzy-
towej skojarzonej z centralnym lotni-
skiem Okęcie w zurbanizowanej części
stolicy/ jest wielorako szkodliwa. Tak ze
względu na - naruszane przez nią - wy-
mogi rozwoju zrównoważonego, jak i ze
względu na wymogi militarnego bez-
pieczeństwa stolicy państwa. Tego ro-
dzaju  węzłowy szlak transportowy, zlo-
kalizowany w wielkim mieście, jest - w
razie konfliktu zbrojnego - w pierwszej
kolejności narażony na zmasowane
uderzenie przeciwnika. 

Realizowany wariant, zakładający
ruch samochodów w tunelu, pozwala
na zagospodarowanie terenu nad tu-
nelem zgodnie z oczekiwaniami miesz-
kańców” /Passa” 9/2017/. Czy jest to
jednak radość uzasadniona? Przecież
tunel, to nie żadne panaceum na za-
grożenia ze strony tej - kuriozalnej na
skalę światową - lokalizacji warszaw-
skiego odcinka Trasy A-2, czyli auto-
strady Berlin-Moskwa, a w przyszłości
Lizbona - Władywostock. Taki wariant
lokalizacji rzekomej obwodnicy przy-
czyni się bowiem wybitnie do osuszenia
rozległego terenu, a typowe tu wiatry z
zachodu będą masowo przenosić stąd
na Wilanów trujące spaliny samochodo-
we i smog wyrzucane na powierzchnię
kominami wentylacyjnymi. Tunel nie
ochroni także przed wieloma innymi
zagrożeniami tego dalekosiężnego tran-
zytowego szlaku transportowego. Publi-
kacje na ten temat, pojawiające się od
lat, są jednak uporczywie przemilczane
lub ignorowane; pojawiają się zaś - dość
udziwnione - wyrazy uznania tej szko-
dliwej lokalizacji. 

d r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k

Zagospodarowanie przedpola Pałacu Wilanowskiego

Królewska rezydencja w otoczeniu szkodników
Wilanowski zespół pałacowo-ogrodowy – ze względu na swoje wa-
lory, wyjątkowo znaczące nie tylko w strukturze naszego dziedzic-
twa narodowego – wymaga szczególnej troski ze strony władz pu-
blicznych, instytucji i placówek specjalistycznych, użytkowników
terenów zwanych jego przedpolem i z nim związanych. Sprawiło
to, że na poświęcone tej problematyce kolejne posiedzenie Komisji
Strategii i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Wilanów w
dniu 27 lutego 2017 przybyli także przedstawiciele Komisji Środo-
wiska, Ekologii i Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej, Fundacji Nasze
Miasteczko, oraz mieszkańców Wilanowa.

FOTO PIOTR PAJEWSKI
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„Łobuz”, „nieuk”, „patologia”... Pomóż nam to zmie-
nić. Podaruj chwilę radości biednym i zaniedbanym
dzieciom. Pozwól, by dzieci pierwszy raz spędziły wa-
kacyjny czas poza domem. Aby nie martwiły się czy dzi-
siaj będą jadły, nie bały się rodziców i kuksańców od
kolegów z podwórka. Podaruj im radość z poznawania
nowych miejsc, zabawy oraz zainteresowania i troskli-
wej opieki wychowawcy. Pozwól im odkrywać świat,
aby były szczęśliwe i uwierzyły w siebie. Zagłosuj na
NASZ projekt!

Te słowa zachęcają do głosowania na projekt Powiślańskiej Fun-
dacji Społecznej w ramach konkursu „Decydujesz, pomagamy” or-
ganizowanego przez Fundację Tesco. Można głosować do 7 kwiet-
nia w trzech sklepach: przy ul. Szolc-Rogozińskiego 4, al. KEN 1 i
ul. Czerskiej 4/6. Głosuje się poprzez wrzucenie żetonu do urny dla
wybranej organizacji. Zwycięzca uzyska fundusze na realizacje
swojego projektu.[RTF bookmark start: _GoBack][RTF bookmark
end: _GoBack]

Trudno pomagać dzieciom z rodzin wykluczonych, w społeczeń-
stwie nie ma zrozumienia dla tego problemu… jest za to mnóstwo
łobuzów, agresywnej młodzieży i dzieci, których nikt nie lubi.

Chcemy, aby te dzieci mogły wyjechać z nami na wakacje, sko-
rzystały z wypoczynku, zdrowego jedzenia, świeżego powietrza i
interesującego programu. Prowadząc zajęcia dla dzieci wierzymy,
że przezwyciężymy ich zahamowania i trudności. Po powrocie do
domu będą lepiej współpracowały ze swoimi kolegami, z rodzica-
mi, ale też z sąsiadami. Dzieci te są często postrzegane, jako nie-
grzeczne, agresywne i krnąbrne. Chcemy ułatwić im lepsze funk-
cjonowanie, a społeczności lokalnej pomóc dostrzec w nich dzieci
z potencjałem, a nie podwórkowego łobuza.

Dzieci, które bierzemy pod swoje skrzydła są niedożywione,
chodzą brudne i źle ubrane, często nie są objęte rutynową opieką
lekarską, spędzają czas same, bez kontroli i opieki osób dorosłych,
nie chodzą do szkoły. Zaniedbani podopieczni Powiślańskiej Fun-
dacji Społecznej są nadmiernie pasywni lub agresywni, pesymi-
stycznie patrzą w przyszłość, nie ufają ludziom, nie potrafią budo-
wać relacji z rówieśnikami, ale i dorosłymi. W swoich dwóch świe-
tlicach Fundacja opiekuje się codziennie 30-ciorgiem takich dzie-
ci. Wychowawcy zastępują im rodziców troskliwą opiekę, pomoc
w odrabianiu lekcji, naukę codziennych umiejętności oraz czyste
ubranie i ciepły posiłek. 

y b y

„Pomóż mi być takim jak Ty”  
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T rafił mnie ostatnio szlag na debilny spot reklamowy promujący jeden z
osłonowych specyfików zalecanych przy kuracji antybiotykowej. Nie po
raz pierwszy zresztą, choć staram się omijać telewizyjne spoty szerokim

łukiem. Ale całkowicie uwolnić się od nich można wyłącznie wtedy, kiedy wyrzu-
ci się telewizor i laptop przez okno. A w moim zawodzie to niemożliwe. Łykam
więc od czasu do czasu reklamowy kał i od razu robi mi się niedobrze. 

Moje męki z reklamami zaczęły się od pewnego misia, który do dzisiaj funkcjonuje w mediach. Ów
misio ma zadanie reklamowania między innymi telefonów na kartę. Sympatyczny miś w ramach bo-
żonarodzeniowej promocji wypiął kuper, puścił tak zwanego “bengala” i bardzo się z tego dowcipu
ucieszył. Od “bengala” zapaliła się bowiem świąteczna choinka, bo potocznie “bengal” to puszcze-
nie gazów z odbytu i podpalenie ich zapalniczką. Świetna, estetyczna i mocno edukująca reklama,
nieprawdaż? Szczególnie dla małych dzieci. Jej autora należałoby przepędzić zimą na golasa przez
całą Warszawę poganiając tęgim knutem. Podobnie powinno się postąpić ze zleceniodawcą. 

Z moich obserwacji wynika, że 60 procent reklamowych spotów w telewizji to skrajny infanty-
lizm, wyrażający się puentą “Bardzo się denerwowałam, ale kupiłam 30 tabletek za tylko 5 złotych
i już jestem spokojna”. Około 30 proc. reklam nie ma żadnego  odniesienia do rzeczywistości. Oto
przykład, który ostatnio mocno mnie wkurzył. Rzecz dzieje się w samolocie linii pasażerskich.
Piękny jak z obrazka pilot za sterami aeroplanu łyka antybiotyk, ale zapomniał, nieborak, o specy-
fiku osłonowym. Piękna, niczym Venus z Milo, stewardesa wpada do klasy ekonomicznej i pyta wiel-
kim głosem, czy któryś z pasażerów przypadkowo posiada taki suplement. W górę wędruje las rąk
ze specyfikiem o konkretnej nazwie. Stewardesa jest w siódmym niebie, bo może przypochlebić się
pięknemu pilotowi, do którego – można założyć – zaleca się oficjalnie lub po cichu. Ten z wdzięcz-
nością przyjmuje pomoc, łyka specyfik i na jego twarzy maluje się niezmierzone szczęście. Tęgo cią-
gnie za stery i samolot płynie w powietrzu. 

Debilizm na debilizmie, lipa do kwadratu, czyli niebywałe oszustwo. Pilotom podczas rej-
su nie wolno przyjąć z zewnątrz do kokpitu żadnego jedzenia i picia, nie mówiąc o pastyl-
kach. Oni mają osobne racje żywieniowe na wypadek, gdyby jedzenie pokładowe okaza-

ło się zatrute, lub nieświeże i mogło wywołać komplikacje zdrowotne. Mało tego, piloci spożywa-
ją posiłki osobno, nigdy wszyscy naraz. To kolejne zabezpieczenie. Jaki więc wniosek wypływa z tej,
za przeproszeniem, reklamy? Skręcił ją kompletny dyletant i patentowany leń, który nie zadał so-
bie trudu, by swoją idiotyczną koncepcję zweryfikować u źródła. Zleceniodawca przyjął jednak te-
go gniota i zapłacił dyletantowi duże pieniądze. Można podejrzewać, że nie bezinteresownie. Chy-
ba jednak ten ktoś pojął, że przeholował, bo w ostatniej emisji tej, hhhm reklamy, pilotów wykadro-
wano. A może interweniowała któraś z linii lotniczych bądź Urząd Lotnictwa Cywilnego? Kto wie?
Gdybym ja, jako pasażer, zobaczył, że stewardesa uprawia w ekonomii żebraninę na rzecz wspar-
cia pilotów jadłem, napitkiem bądź pastylką wysiadłbym z takiego samolotu bez zbędnej zwłoki,
nawet w powietrzu. 

Do oglądania bez stresu nadaje się, moim zdaniem, tylko około 5 proc. emitowanych w telewi-
zji spotów reklamowych, bo dalsze 5 z pozostałych 10 procent to reklamy obrzydliwe, mogące wy-
woływać wymioty, jak na przykład krwawe plwociny w śnieżnobiałej umywalce wywołane złą pa-
stą do szorowania zębów. Niestety, przykładów obrzydliwych jest zatrzęsienie. Najwięcej fundują
nam marketingowcy branży farmaceutycznej, którzy urozmaicają widzom posiłki informacjami o
śluzach, łupieżu, uciążliwych wypryskach na twarzy, bądź świądach intymnych. Perełki w rodza-

ju “Ociec prać?”, czy “Pe-
dros? Nie, Gajos” trafiają się
raz na kilkanaście lat. 

Reklamy telewizyjne to –
jak powiedziałby pan Ferdy-
nand Kiepski, znakomity ob-
serwator życia – nie są tanie
rzeczy. Czy firmy zlecające
nakręcenie spotu kontrolują
jego jakość? Czy nie szkoda

im pieniędzy na zakup straszliwego badziewia? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, w grę
wchodzą bowiem miliardy. To sprzyja nepotyzmowi i korupcji, polegającej na tak zwanym handlo-
wym ping-pongu, uprawianym na zasadzie “coś za coś”, czyli ja zlecam ci wykonie reklamowego
spotu za 200–300 tysięcy złotych, ty odpalasz mi z tego na przykład 10 proc. netto. A może debil-
ny spot to przedsięwzięcie jak najbardziej przemyślane, bowiem marketingowcy wychodzą z zało-
żenia, że im bardziej szokująca (głupia, nieetyczna i nierealna) reklama, tym bardziej trafia do ludz-
kiej świadomości i jest lepiej zapamiętywana niż te mocno poprawne?  

Zespół pracowników zajmujący się marketingiem ma obowiązek sporządzenia na piśmie wy-
tycznych do powstania reklamy produktu, za co ludzie ci odpowiadają własną karierą. W
przypadku niepowodzenia zarząd firmy sprawdza przede wszystkim realizację wytycznych.

Dlatego na wszystko muszą być jednoznaczne uzasadnienia, wynikające z badań przeprowadzo-
nych przez specjalistyczne firmy. Wyniki badań nad konsumentami poddawane są analizie. Na tej
podstawie powstaje dokument będący strategią marki. Agencja reklamowa musi udowodnić, że ro-
zumie tę strategię. Często, by zwiększyć swoją wiarygodność, sama robi badania i buduje własną
strategię dochodząc innymi drogami do podobnych wniosków. Dopiero wówczas można przedsta-
wić projekty konkretnych spotów reklamowych. 

Z obserwacji wynika, że wielkie koncerny nie są zainteresowane dobrymi reklamami, a społeczeń-
stwo zadowala się produktem głupim i prymitywnym. Wciąż powtarza się ten sam schemat: w spo-
cie musi być parka ślicznych dzieci – chłopiec i dziewczynka.  Obowiązkowo. Nie może być dwóch
chłopców albo dwóch dziewczynek. Jak reklamują barszcz, to pijący go konsument obowiązkowo
musi mieć czerwone „wąsy”. Jak reklamują jogurt, „wąsy” są białe. Piwo pokazują w oszronionej
szklance lub wprost w lodzie. Kto widział piwo na lodzie? Patent jest taki, że wielkie browary wy-
twarzają piwo z enzymów, czyli są to, ujmując rzecz kolokwialnie – siki ciotki Weroniki. Jak piwo
jest zmrożone po prostu nie czuje się jego naturalnego smaku. Po to jest lód w reklamie.

Weźmy leki. W reklamie są tylko te o unikatowym bądź rewolucyjnym składzie. W rzeczywi-
stości nie są to leki, tylko suplementy diety. Klasyczne placebo, czyli gówno za dobre pieniądze,
ale przeciętniak przed telewizorem łyka bajeczkę i w te pędy leci do apteki. Zmniejszają skład-
niki i reklamują, że teraz dany lek jest bez recepty. Moim zdaniem za tak ordynarne kanty powin-
no się wsadzać do więzienia. Możemy tylko się pocieszyć, że nie tylko polskie reklamy są w przy-
tłaczającej większości bzdurne, infantylne i nie do oglądania. To problem ogólnoświatowy zwią-
zany z postępującą degradacją kulturalną społeczeństw. Wyższe wartości coraz częściej zastępo-
wane są tymi z najniższej półki. Panuje kult pieniędzy, młodości, blichtru, i taniej elegancji, a nie
inteligencji, wiedzy i dystansu do rzeczywistości. Ten stan rzeczy wynika z udziału w kulturze co-
raz mniejszej liczby ludzi. Mamy do czynienia z przedziwnym zjawiskiem –  klasa średnia niby
się rozrasta, ale poziom świadomości w społeczeństwie dramatycznie opada. To zasługa koloro-
wych pism oraz telewizji, z których społeczeństwo czerpie wiedzę o świecie w maksymalnie spłasz-
czonej i sprymitywizowanej formie. Niestety, tego trendu i tego typu przyzwyczajeń nie da się
już opanować.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Sprzedać gówno w pozłocie

Tnij waść, czasu oszczędź! – tak najkrócej można opisać to, co się dzieje wo-
kół chwilowej abolicji na wycinkę drzew. Używam przymiotnika „chwi-
lowa”, bo pod wpływem pseudoobrońców przyrody ułatwienia doty-

czące prawa do wycinki na prywatnej posesji mogą zostać zablokowane lub ogra-
niczone. Właściciele działek, którzy na mocy ustawy mogli pozbyć się niechcia-
nych drzew, skrzętnie wykorzystali sposobność, aby wyciąć je bez ponoszenia kosztów będących w
istocie ukrytym podatkiem. Obowiązujące wcześniej przepisy skutecznie utrudniały lub wręcz
uniemożliwiały wycięcie drzewa. Oznaczało to bowiem znaczne koszty, które dla wielu właścicie-
li stanowiły przeszkodę nie do przebycia. 

Ustawa z grudnia 2016 roku złagodziła przepisy i natychmiast w wielu mediach pojawiły się do-
niesienia o wycinaniu drzew. Problem stał się pożywką dla opozycji, która przy tej okazji przedsta-
wiła całą ustawę jako szatańskie dzieło ministra środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Je-
go samego zaś, jako szalejącego z piłą pośród drzew i wycinającego je z nieukrywaną satysfakcją.
Minister Jan Szyszko, bo o nim mowa tnie, jak leci... 

Nic dziwnego, że odezwały się głosy sprzeciwu. Przodują w nich domorośli znawcy leśnictwa,
którzy na tym zajęciu znają się, jak mało kto. Dotychczas wśród nas było najwięcej lekarzy (jak
wiadomo wszyscy znają się na medycynie) oraz znawców piłki nożnej. Teraz do wymienionych
grup dołączyli „eksperci” od spraw leśnictwa i ochrony przyrody. Eksperci ci to wysokiej klasy spe-
cjaliści znający się na leśnych uprawach, ochronie drzew przed kornikami, grzybami i innymi szko-
dliwymi czynnikami. Być może wielu z nich wyrzuca śmieci do przydrożnych rowów, bo prze-
cież śmieci w rowach i podmiejskich laskach i zagajnikach leżą. Ktoś je tam skrzętnie wyrzuca.

Być może osoby te robią to
w trosce o środowisko. Śpie-
szą się, bo gdy minister wy-
tnie lasy, nie będzie gdzie wy-
rzucać śmieci. 

A Szyszko, jak podają
„wiarygodne” media, zaczął
likwidację lasów od prasta-
rej Puszczy Białowieskiej,
której wypowiedział zdecy-
dowaną wojnę. Już wyciął ca-
łe kwartały drzewostanu. Te-
go było mu jednak mało. Za-

pragnął zniszczyć wszystko, co zielone w całym kraju. Sam nie dawał rady, bo oprócz drzew mor-
dował też nieszczęsne wiewiórki pokazywane tak chętnie przez „wiarygodne” media. Ich mar-
twe ciałka złożone na pniu (dosłownie) stały się symbolem szaleństwa ministra, który teraz do-
kooptował do swojej kompanii właścicieli posesji. Modyfikując wcześniejsze prawo, dał im wol-
ną rękę. Jak szaleć, to szaleć! Tnijmy więc! Teraz można! Hulaj dusza! Tysiące, a może nawet mi-
liony ruszyły z piłami przed siebie rżnąc na oślep co popadnie. Drżyjcie obrzydliwe drzewa! Nad-
szedł wreszcie wasz koniec. Przyszła na was kryska... Szalony minister nadchodzi. Maszerują przez
Polskę jego uzbrojone w piły hufce... 

S ytuacja jak w amerykańskim horrorze „Teksańska masakra piłą mechaniczną” z 2003
roku w reżyserii Marcusa Nispela, w którym bohaterowie próbują przeciwstawić się psy-
chopacie uzbrojonemu w piłę łańcuchową.  No cóż, ustawa, która miała ułatwić życie

właścicielom działek, stała się przedmiotem politycznej rozgrywki, a lobby antyrządowe spryt-
nie podchwyciło nadarzającą się okazję, by rządzącym „dołożyć”. Nie licząc się przy tym z in-
teresem właścicieli. 

Wystarczy przejechać się po Warszawie i okolicach, żeby przekonać się, jak wielu ludzi skorzy-
stało ze zniesienia niewygodnych przepisów. Nawiasem mówiąc, przepisów w znacznym stopniu
ograniczających prawa właścicieli do ich własności. Ci z nich, którzy zrobili to szybko, zdążyli jesz-
cze przed sezonem lęgowym ptaków rozpoczynającym się pierwszego marca. Pozostałych może cze-
kać niemiła niespodzianka. 

Przeciwnicy ustawy zezwalającej na wycinkę krzyczą o trwającym właśnie mordowaniu drzew
i nie ustają w atakach. 

Przyznaję, że należę do zdecydowanych obrońców przyrody. Nie oznacza to jednak ochro-
ny za wszelką cenę. Nie akceptuję rozgrywania własnych interesów pod (szczytnymi skądinąd)
hasłami ochrony przyrody. Są sytuacje, kiedy trzeba rozważyć korzyści i ewentualne straty, za-
równo dla natury, jak i dla ludzi. Oburza mnie bezmyślne niszczenie środowiska i wycinanie
drzew, zwłaszcza starych, zdrowych, dorodnych. Pamiętam własne oburzenie, kiedy w poło-
żonym niedaleko Warszawy lesie wycięto (w latach 70.) stukilkudziesięcioletnie dęby. Dlacze-
go? Bo ktoś z miejscowych władz wymyślił, że będą dobre na opał w miejscowej masarni. Ścię-
to kilkadziesiąt wspaniałych dębów. Część została podobno spalona, a pozostałe (widocznie
już nikomu niepotrzebne) pozostawiono leżące w lesie. Gniły tam przez kolejne dziesięciole-
cia. Ktoś powie – no tak, ale to był PRL. Tak, to prawda. Wtedy obowiązywało restrykcyjne pra-
wo. Mimo to dębów szkoda. Te, które się ostały, uznano za pomniki przyrody. Wycięcie było
działaniem bezmyślnym, a być może celowym. Dokonało się jednak w majestacie prawa.
Wspomniane dęby znajdowały się w otoczeniu dziewiętnastowiecznego zespołu pałacowo-par-
kowego, należącego niegdyś do księcia Jerzego Radziwiłła, od roku 1841 do Epsteinów (jed-
nej najbogatszych rodzin bankierskich w Królestwie Polskim), a następnie do księcia Włady-
sława Druckiego-Lubeckiego.

Z niszczenie tych drzew było działaniem zasługującym na potępienie. Czym innym jest jed-
nak wycięcie drzewa na własnej działce. Często są to samosiejki, które – jeśli nie zostaną
w porę wycięte – pozostawione na kilkanaście lat mogą przysporzyć właścicielom nie la-

da kłopotów. Nie zawsze warto zostawiać drzewa np. na środku ścieżki rowerowej, jak ma to miej-
sce dość często. Istnieją przecież możliwości jego przesadzenia. 

Mówiąc o ochronie przyrody, należy pamiętać, że prawdziwymi jej obrońcami nie są ci, którzy
najgłośniej krzyczą, ale ci którzy coś efektywnego na rzecz ochrony robią. Dotyczy to nie tylko drzew.
Przyrodę należy traktować jako całość. Nie można zapominać o żadnym z jej elementów. Człowiek
jest tylko jednym z nich. W sukurs ochronie przyrody przychodzi nauka i edukacja społeczeństwa.
O ochronę przyrody powinien troszczyć się każdy. Każdy może coś dobrego dla niej zrobić. We wszel-
kich działaniach należy jednak zachować zdrowy rozsądek.

Warto przypomnieć sobie, że za wyginięcie wróbli w miastach obwiniane są sroki. Niewielu
chce zauważyć, że to ocieplanie budynków spowodowało zniknięcie dotychczasowych miejsc lęgo-
wych. To samo dotyczy innych gatunków, m. in. szpaków i sikor, którym należy pomagać, bo same
nie znajdą sobie odpowiednich dziupli. Większą aktywnością w tej kwestii powinny wykazać się sa-
morządy zapewniając skrzydlatym mieszkańcom miast odpowiednie budki lęgowe. Najlepiej wg
projektu Sokołowskiego typu A/A1 dla sikor i typu B dla szpaków. Można je wykonać we własnym
zakresie lub kupić gotowe. Szczegóły łatwo znaleźć w internecie. 

Ptaki już poszukują miejsc lęgowych, więc warto się pośpieszyć. Pamiętajmy – im więcej ptaków,
tym mniej uciążliwych owadów.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Tnij waść śmiało!

„Wyższe wartości coraz częściej
zastępowane są tymi z najniższej
półki. Panuje kult pieniędzy, mło-
dości, blichtru, i  taniej elegancji,  a
nie inteligencji,  wiedzy i dystansu
do rzeczywistości”

„Wystarczy przejechać się po
Warszawie i okolicach, żeby prze-
konać się, jak wielu ludzi skorzy-
stało ze zniesienia niewygodnych
przepisów. Nawiasem mówiąc,
przepisów w znacznym stopniu
ograniczających prawa właści-
cieli do ich własności”
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116 lat temu (16 marca 1901) odbyła się w Teatrze Miejskim w Kra-
kowie prapremiera Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Dziś premiera wersji
uwspółcześnionej.

Dramat w trzech aktach 
Rzecz dzieje się w roku dwa tysiące siedemnastym
Wszystkie postaci, cytaty i didaskalia pochodzą z dramatu Wesele.
Dekoracja: izba wybielona siwo, w półświetle kuchennej lampy, nasza dzisiejsza wiejska Polska,

nad drzwiami alkierza ogromny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w koronie polskiej Królowej,
belki proste z wypisanym na nich Słowem Bożym i rokiem pobudowania. 

WESELE’2017 czyli LUDZKI PAN

W o j t e k  D ą b r o w s k i Piórem Derkacza

Piotr „Wiewiór” Żyła
żyła złota i brązu

Według Piotra Żyły,  jednego z najbardziej uwielbianych zawodników, skoki narciarskie są
bardzo prostą i łatwą dyscyplina sportową. Wystarczy kucnąć na buty, garbik z progu, fajecz-
ka, no i leci się. Raz tak leciał, że stracił orientację, i nie wiedział w którą stronę leci. Piotr Żyła
na wszystko ma proste rozwiązania. Jak sam twierdzi, to on ma dobrze skakać, a żona pienią-
dze liczyć. Być może, to pieniądze były powodem utraty orientacji w locie. Ktoś z organizato-
rów  konkursu skoków przeniósł kasę w inne miejsce. Z takiego powodu nie tacy mistrzowie jak
Żyła tracili orientację. 

Lata więc Piotr Żyła po sukcesy i po... kasę !
J e r z y  D e r k a c z  

Czy można podczas jednego godzinnego koncertu zaprezentować setkę instrumen-
tów muzycznych? Można! Dokonali tego w ursynowskim Domu Sztuki SMB „Jary” –
na koncercie zatytułowanym właśnie „Sto instrumentów” (cykl: „Tam gdzie gra
muzyka”) trzej instrumentaliści: Witold Vargas, Bogdan Kupisiewicz i Mateusz
Szemraj. 

Oczywiście w tak względnie krótkim czasie nie zagrali na stu instrumentach. Słuchacze – wśród nich
wielu dziecięcych, bo do nich adresowane są koncerty edukacyjne z tego cyklu – wysłuchali brzmie-
nia może ze dwudziestu instrumentów, a pozostałe obejrzeli na slajdach. 

O wszystkich zaś wykonawcy koncertu, głównie Witold Vargas, ciekawie i rzeczowo opowiadali.
Poznaliśmy więc mnóstwo najróżniejszych odmian fletów, cytr, gitar, cymbałów itp., pochodzących
przeważnie z dalekich kontynentów i egzotycznych krajów. Okazało się, że instrumentem muzycz-
nym może być nawet odpowiednio „spreparowana” gałąź drzewa. No i z całą pewnością jest nim ludz-
ki głos, którym Vargas i Kupisiewicz kapitalnie naśladowali prawdziwe instrumenty muzyczne, wy-
konując w duecie melodię rozrywkową.

W finale koncertu dziecięca publiczność stworzyła na scenie małą orkiestrę, zaopatrzona w instru-
menty perkusyjne. Dzięki sfinansowaniu koncertu „Sto instrumentów” ze środków Dzielnicy Ursynów
m. st. Warszawy wszystkie te muzyczne przeżycia były darmowe.

B U A

Instrumentów ci u nas dostatek

AAKKTT II
Scena 1. Czepiec, Dziennikarz

CCzzeeppiieecc
Cóz tam, panie, w polityce?

PiS się jeszcze trzyma mocno?
Wyjść nam trzeba na ulice,

Znów coś knują porą nocną.

DDzziieennnniikkaarrzz
A, mój miły gospodarzu,

Mam przez cały dzień dość PiSu,
Tej obłudy przy ołtarzu,

Poronionych ich pomysłów.

CCzzeeppiieecc
Pan polityk!

DDzziieennnniikkaarrzz
Otóż właśnie 

Polityków mam po uszy!
Niech no tylko jeden klaśnie,
Niech no tylko się napuszy,
Już miernoty chcą, niestety, 
Służyć panu dniem i nocą.

CCzzeeppiieecc
My cytomy tu gazety.

Syćko wiemy.

DDzziieennnniikkaarrzz
A to po co?

CCzzeeppiieecc
Pon się boją we wsi ruchu.

Pon nos obśmiwajom w duchu,
Ale wkrótce przyjdzie pora.

Przegonimy dyktatora.
Jakby przyszło co do czego,

To pójdziemy na całego!
To być miała dobra zmiana,

A jest ino ciemna strona.

CChhóórr
Ach, ta chata rozśpiewana,

Ach, ta chata roztańczona…

AAKKTT IIII 
(północ bije na zegarze w izbie)

CChhoocchhoołł
Kto mnie wołał, czego chciał?

Kto do tańca będzie grał?
Przyjdzie tutaj gości wiele,
Przyprowadzi KOD Kapelę.
Co się w duszy komu gra?

Dość już pochlebstw, dosyć braw!
Skończcie ten chocholi tan…

GGoossppooddaarrzz
(majacząc)

Nalej bracie wina dzban!
Jedzie drogą Jaśnie pan! 

KKuubbaa
A pon musi wielgi być, 

Istny pomazaniec boży!
Mógłby chłostać, wybatożyć,

A pozwala jesce zyć! 

CChhóórr
Ludzki pan! Ach! Ludzki pan!

On ci wyrósł ponad stan!

SSttaańńcczzyykk
Wielki, bo w błazeńskiej szacie.

Błaznów coraz więcej macie. 

MMaarryynnaa 
O kim mowa? Kto odgadnie?
Tak jak ja odgadłam snadnie:
Próżność na wysokiej skale,

W swojej własnej śpiącą chwale. 

GGoossppooddaarrzz
A jak modli się w kościele,

Taka godność, to przejęcie! 
Ponoć są obywatele, 

Co mu ciągle wierzą święcie.

CChhóórr
Ludzki Pan! Ach! Wielki on!
Chyba mu się marzy tron!

LLuuddzzkkii PPaann 
Znajcie pana, bierzcie złoto, 

Dam wam pięćset plus, hołoto,
Bo ja pan, piekielny pan. 

Gardzę wami. To mój plan:
Zniszczyć wszystko! Po mnie potop!

CChhóórr
Wyższa półka, lepszy sort.
Chyba go tu nasłał Czort!

SSttaańńcczzyykk
Masz tu kaduceus, rządź, 

Mąć nim wodę, wiecznie mąć, 
Mąć tę narodową kadź, 
Serce truj i głowę trać,

Staj na czele!!! Hasaj w tłumie!
Kłam. I tak nikt nie zrozumie.

CChhóórr
Wokół ciebie same męty.

Tyś przeklęty, tyś przeklęty! 
Zaprzedałeś Czortu kraj,

Więc odpowiedź naszą znaj. 
Bądź przeklęty, idźże precz!

PPooeettaa
Polska to jest wielka rzecz.

DDzziiaadd
Przyjdzie czas, że spoczniesz w grobie,

Polska przetrwa, lecz po tobie
Nie zostanie ani śladu.

Precz przeklęty!

LLuuddzzkkii PPaann 
Spieprzaj, dziadu.

AAKKTT IIIIII 
(pokój jest ciemny, wszystko już odtąd 

mówione półgłosem)

GGoossppooddaarrzz
Co za sen! Koszmarny sen!
Znowu wybór był nie ten…

CCzzeeppiieecc
Miał być orzeł. Jest Straszydło!

Orłom nigdy nie dorówna,
Choć przywdziewa orle skrzydło,

Nie poleci, leząc w gówna.

GGoossppooddaarrzz
Orły, kosy, szable, godła,

Wszystko była maska podła, 
Pany, chłopy, chłopy, pany, 

A suweren oszukany!

CCzzeeppiieecc
Dłużej tak nie może trwać.
Znów się trzeba za łby brać.

Ino się napatrzcie pięści,
Niech no ino kaj-gdzie świsnę,

Zaraz w ziobrach coś zachrzęści, 
Jak w pysk huknę. Za ojczyznę!

PPooeettaa 
Polska dziś to my i oni, 
Czyja racja się obroni? 

Kto sojusznik, a kto wróg?

CChhoocchhoołł
Miałeś chamie złoty róg,

Miałeś chamie czapkę z piór…

JJaassiieekk
(nieprzytomny)

Pieje kur..a, pieje kur…

CChhoocchhoołł
Ostał ci się ino sznur…

KKuurrttyynnaa

PPrreemmiieerraa ppoowwyyżżsszzeejj wweerrssjjii WWeesseellaa’’22001177 ooddbbęęddzziiee ssiięę ddzziiśś ((cczzwwaarrtteekk,, 1166 mmaarrccaa)) ppooddcczzaass
pprrooggrraammuu KKaabbaarreettoowweejj SScceennyy MMaarrkkaa MMaajjeewwsskkiieeggoo ww mmookkoottoowwsskkiimm CCeennttrruumm ŁŁoowwiicckkaa 2211 

oo ggooddzz.. 1199..3300.. WWyyssttąąppii rróówwnniieeżż LLuubbeellsskkaa FFeeddeerraaccjjaa BBaarrddóóww..
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ALE SZYBKA i elastyczna
pożyczka do 25000 zł. 
Tel. 668 681 911

POŻYCZKA do 25 000 zł, 
663 271 508

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

SZYBKA pożyczka, decyzja
nawet w 24 godziny - Zadzwoń
668 681 911

DREWNO opałowe i
kominkowe, 602 77 03 61

DREWNO opałowe i
kominkowe, 791 394 791

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

SKUP książek, dojazd, 
509 548 582

SKUP książek, każda ilość,
wszystkie dziedziny - dojazd, 
666 900 333

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

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

KUPIĘ 5-pokojowe mieszkanie
Kabaty, Natolin, 602 260 330

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 

“Van Der Zal” pilnie i
okazyjnie sprzeda tematy:.

Pełną ofertę wraz ze
zdjęciami otrzymasz 

drogą mailową.
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net

Mieszkania:
!Centrum 70 m2, piękne

mieszkanie w dobrym standardzie,
wys.3,30 m., kamienica Tylko 
650 tys.zł., 601 720 840 

!Mokotów, 3 pok.50m2, 
ul. Podchorążych (k.Łazienek),
kamienica, 601 720 840

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

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

!Ursynów, 3 pok. 68 m2, dobry
standard, do wejścia, 601 720 840

Domy:
! 300 m2, do wejścia, Ursynów,

Las Kabacki, 601 720 840
!Kabaty dom 190/400 m2, do

wejścia, 601 720 840
!Dom Kabaty, 190/410 m2,

blisko metra, cisza, spokój, 
601 720 840

!Dom Sadyba, 125 m2, do
wejścia, 601 720 840

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

!Konstancin, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1,49 mln.
zł, 601 720 840

!Mokotów, 240 m2, blisko
metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840, 

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

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

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

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

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

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

Działki:
!Działka Konstancin-

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

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

! Powsin, działka usługowo-
przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

Do wynajęcia:
!Konstancin - do wynajęcia

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

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

Lokale handlowe:
!Ursynów, lokal  43 m2. Dobry

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI 
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, 

domów, rezydencji,
niezabudowanych działek 

gruntu w południowej części
Warszawy(Konstancin, 

Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów, Stegny,

Ursynów, itd.). 
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie poszukuje

mieszkań dwupokojowych,
trzypokojowych i

czteropokojowych do kupna
bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net

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

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

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

matury, gimnazjalne, 605 783 233
NIEMIECKI, tłumaczenia,

korepetrycje, 503 023 925

EKSPEDIENTKI, spożywczy
Ursynów, 22 648 56 97

MECHANIKA samochodowego
zatrudnię, 602 424 774

ANTENY, 603 375 875

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606 234 106

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16

DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DOMOFONY, 603 375 875
ELEKTROAWARIA, 

507 153 734

ELEKTRYK, 666 890 886
ELEKTRYK - kuchnie, 

507 153 734

FRANSAT 
509 610 850

GLAZURA, remonty, 
796 664 599

GLAZURNIK
690 61 30 31

HYDRAULIKA, remonty, 
602-651-211

HYDRAULIK pełen zakres, 
601 81 85 81

KOMPUTERY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

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

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

MALOWANIE, referencje, 
722 920 650

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

502 288 514

OCIEPLANIE poddaszy pianą
pur, 668 327 588

PRZEPROWADZKI, 
tanio, 

solidnie, 
501 535 889

REMONTY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

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

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

STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE, 

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

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

TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

TELEWIZORY, 501 829 771

USŁUGI instalacyjno-sanitarne,
spawanie, modernizacja łazienek,
montaż pieców gaz., co, 
501 032 712

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WYLEWKI agregatem, 
668 327 588

WRÓŻBITKA, 501 623 919,
tanio, 506 030 088

WRÓŻKA, 22 648 68 41, 
602 731 299

ALKOHOLOWE 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

Jak prJak pr zzed ted t yygodniemgodniem
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje KKaazziimmiieerrzz PPęękkaallaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii..
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB ““JJaarryy”” 

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

SSoobboottaa,, 1188 mmaarrccaa,, 1188..0000:: Kino
Dokumentu w Domu Sztuki za-
prasza na pokaz pn. “Wieczór
Filmowy z Moniką Pawluczuk”.
W programie filmy: “Modelki”,
“Kiedy będę ptakiem”, “Koniec
świata” oraz spotkanie z reży-
serką. Pokaz zorganizowany
przy współpracy Studia Filmo-
wego Kalejdoskop. Partner poka-
zu: Stowarzyszenie Filmowców
Polskich. Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 1199 mmaarrccaa,, 1188..0000::
Dyskusyjny Klub Filmowy “Dom
Sztuki” zaprasza na pokaz filmu
“Ja, Daniel Blake” (Wielka Bry-
tania/Francja/Belgia 2016).
Wstęp wolny.*

ŚŚrrooddaa,, 2222 mmaarrccaa,, 1188..0000:: wy-
dawanie bezpłatnych kart wstę-
pu na spektakle z Ursynowskie-
go Kalejdoskopu Teatralnego -
“Legendy polskie” (dla dzieci;
sobota, 25 marca, 16.00) i “Sce-
nariusz dla nieistniejącego, lecz
możliwego aktora instrumental-
nego” (niedziela, 26 marca,
19.00).*

W Galerii Domu Sztuki do 31
marca jest czynna wystawa “Nie
ma to jak w domu. Ursynów w
obiektywie Olivera Buhliga”.
Wstęp wolny.*

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

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Zapraszamy na wernisaż wy-
stawy grafik autorstwa studen-
tów i absolwentów Europejskie-
go Wydziału Sztuk Akademii Fi-
nansów i Biznesu VISTULA.
Wernisaż odbędzie się w najbliż-
szą sobotę (18 marca) o godzinie
17:00. Wystawa będzie czynna
dla zwiedzających do 19 kwiet-
nia. Wstęp wolny.

Sfinansowano ze środków
dzielnicy Ursynów m.

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

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

1199 mmaarrccaa ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
1144 - Ursynowski Kalejdoskop
Teatralny - spektakl teatralny
dla dzieci pt. “Pinokio” w reży-
serii Zbigniewa Kulwickiego.
Wystąpi Teatr z Grudziądza,
scenografia Aneta Tulisz - Sko-
rzyńska, muzyka Piotr Jan Ula-
towski. Obsada: Adrian Wi-
śniewski - Pinokio, Beniamin
Koralewski - Dżepetto i cukier-
nik, Aleksandra Perz - lis i drze-
wo, Józefina Szałańska - wróż-
ka i kot, Zbigniew Kulwicki -
Miętus, Witold Murański - przy-
jaciel Dżepetta, policjant i Fi-
rehiter.

Wstęp - zaproszenia do odbio-
ru 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 wystawy malarstwa
Elżbiety Witek. Autorka jest
mieszkanką Ursynowa, absol-
wentką Wydzydziału Chemicz-
nego PW, a od 2012 roku
uczestniczką zajęć plastycznych
w Klubie A4 SMB Imielin.
Wstęp wolny.

2266 mmaarrccaa ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
1188,,0000  “Królowa swingu” pio-
senki Marii Koterbskiej w wyko-
naniu Łódzkiego Teatru Piosen-
ki pod dyrekcją Michała Maj
Wieczorka. Wstęp - zaproszenia
do odbioru w DK Imielin od 22
marca od godz. 18,00

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

1188..0033,, ssoobboottaa - 5- lecie FUN-
DACJI KLUBOTEKA DOJRZA-
ŁEGO CZŁOWIEKA, Szkoła
Podstawowa nr 330 ul. Manda-
rynki 1

PPRROOGGRRAAMM::
11:00 - 15:00 Atrakcje rodzin-

ne  (WARSZTATY PLASTYCZ-
NE, RĘKODZIELNICZE, GRY
PLANSZOWE, KIERMASZ) -
WSTĘP WOLNY

2233..0033,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz.. 1188::0000
- Wieczór poetycko - muzyczny

poświęcony Sergiuszowi Jesie-
ninowi wystąpią: Anna KULE-
SZA, Gulnara CIECHANOW-
SKA, Andrzej KOWALCZYK ,
Henryk DITCHEN i inni, narra-
tor: Katarzyna NOWAK poezja
w tłumaczeniu Henryka DIT-
CHENA

3300..0033,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz.. 1188::0000
- KLUB PODRÓŻNIKA pt. “ Wo-
lontariusze z afrykańskiej misji
w Malawi”Spotkanie poprowa-
dzą Alicja i Włodzimierz BRAU-
EROWIE.

KKlluubb JJAARR 
uull.. KKoońńsskkii JJaarr 66 

TTeell.. 778899 005522 882233

Godziny otwarcia: pn.-ndz.:
15.00 do ostatniego gościa. Naj-
bardziej imprezowe miejsce na
Ursynowie reaktywowane!
Znajdź nas na Facebooku:
https://www.facebo-
ok.com/klubjarreaktywacja

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

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

2211..0033 - wwttoorreekk - spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu Dwu-
dziestolecie międzywojenne: ar-
tyści znani i nieznani - kino, te-
atr, muzyka pt.: “Arnold Szyf-
man: reżyser, dyrektor, twórca
teatru zreformowanej sceny
dramatycznej (Teatr Polski w
Warszawie)”

2233..0033 - cczzwwaarrtteekk - spotka-
nie z dr Izabelą Winiarską w
cyklu Język - historia - kultura
pt.: “Pierwszy słownik języka
polskiego Samuela Bogumiła
Lindego”

2288..0033 - wwttoorreekk - spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Opowieści o miło-
ściach pt.: “Wiktor Hugo w świe-
cie miłości”

3300..0033 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z
prof. Izabellą Rusinową pt.:
“Nasz patron Julian Ursyn Niem-
cewicz”

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