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C hoć kampania promocyjna
przed wyborami na prezy-
denta Warszawy nie zosta-

ła jeszcze oficjalnie otwarta, kan-
dydaci wyznaczeni przez poszcze-
gólne ugrupowania zaczęli już har-
cować na polu bitewnym. Krótko
mówiąc, na razie nie czas na wyta-
czanie armat, dochodzi za to do
pojedynków na szable pod murami
miasta. Wprawdzie szef Państwo-
wej Komisji Wyborczej – Wojciech
Hermeliński – upomina harcow-
ników, że im w tym momencie po-
jedynkować się nie wolno i że po-
winni poczekać na oficjalny strzał
startera, ale nikt tego miłego wąsa-
cza nawet nie chce słuchać, bo prze-
cież nieoficjalnych działań poli-
tycznych w wolnym kraju nikomu
zabronić nie można. 

J ako pierwszy wkroczył na
arenę nasz sąsiad z Ursyno-
wa, nominat Platformy Oby-

watelskiej Rafał Trzaskowski, dziec-
ko warszawskiego Starego Miasta,
człek wiodący się ze szlacheckiego
rodu, bodaj najlepiej wykształcony
pośród obecnych posłów na Sejm,
Europejczyk w każdym calu, na
dodatek opromieniony sławą swe-
go ojca, Andrzeja Trzaskowskiego
– jednego z najlepszych muzyków
jazzowych po wojnie. Na pewno
dużo racji mają ci, którzy twier-
dzą, że mający światowe obycie
Trzaskowski to już najwyższa pół-
ka przygotowania obywatelskiego

i powinien zostać nie tyle prezy-
dentem Warszawy, ile prezyden-
tem Rzeczypospolitej, cóż jednak
zrobić – nie od razu Kraków zbudo-
wano. Wszak Ronald Reagan, aku-
rat aktor z zawodu, najpierw zo-
stał wybrany na gubernatora Ka-
lifornii, a dopiero potem na pre-
zydenta Stanów Zjednoczonych. 

N im pod murami zdążyli się
kolejni harcownicy, prze-
ciw zasiedziałemu na sa-

lonach Warszawy i Europy Trza-
skowskiemu stanął prowincjusz z
Opolszczyzny, obecnie wicemini-
ster sprawiedliwości i energiczny
szef komisji weryfikującej lewą re-
prywatyzację warszawskich nieru-
chomości – Patryk Jaki (kandydat
Prawa i Sprawiedliwości oraz ma-
cierzystej Zjednoczonej Prawicy),
który mieszka w stolicy od lat sied-
miu. Przed Jakim PiS wstępnie
ogłaszało, że z ramienia tej partii
kandydatem na mera w najwięk-
szym mieście kraju ma być mar-
szałek Senatu Stanisław Karczew-
ski, który rzucił od razu bardzo pro-
ste i nośne hasło: „odspawać Plat-
formę Obywatelską od Warszawy”,
co było poniekąd repliką na głów-
ne hasło PO o odebraniu PiS-owi
władzy nad Polską. Gdy jednak do-
szło już do pierwszej wymiany cio-
sów pomiędzy Trzaskowskim i Ja-
kim, okazało się, że obaj nie chcą
sięgać po argumenty natury poli-
tycznej, lecz starają się zdobyć po-
parcie warszawiaków, proponując
rozwiązanie podstawowych pro-
blemów związanych z komfortem
zamieszkania, a zwłaszcza z ko-
niecznością zwiększenia liczby
szkół, żłobków i przedszkoli. 

J eden z moich znajomych ko-
mentuje te deklaracje dość
sarkastycznie: jak się dorwą

do żłobu, to zapomną o żłobkach –
ale nie jest to całkiem trafny ko-

mentarz, bowiem piastowanie sta-
nowiska prezydenta Warszawy jest
zadaniem trudniejszym od bycia
ministrem jakiegokolwiek resortu.
Odpowiedzialność w tym wypad-
ku przeogromna, a pensja wprost
śmieszna – na poziomie 15 tysięcy
złotych. Z finansowego punktu wi-
dzenia więc nie ma się o co bić. 

W trakcie warszawskich
majówek Patryk Jaki
demonstrował chęć słu-

żenia warszawiakom, a nie wielko-
pańskiego rządzenia z wysokości
tronu – zamieniając się w kucha-
rza serwującego na ulicy jadło. Nie
sądzę jednak, by mieszkańcy zo-
stali wystarczająco nakarmieni i
podawaną im zupą, i obietnicami
przedwyborczymi. Zresztą – z taką

samą ostrożnością będą podcho-
dzić do każdego z kandydatów. 

J ednym z nich ma być dobrze
znany w Warszawie –
najzagorzalszy demaskator

lewizny reprywatyzacyjnej Jan
Śpiewak, autor książki „Ukradzio-
ne miasto”. Zdaje się, że – obok kie-
rowanego przezeń Stowarzyszenia
„Wolne Miasto Warszawa” – może
go poprzeć lewicowa partia Ra-
zem, Zieloni i mniejsze ugrupowa-
nia miejskie, acz jeszcze się chyba
nie dogadali. Śpiewak był wcze-
śniej współtwórcą wielce zasłużo-
nego dla mieszkańców stowarzy-
szenia Miasto Jest Nasze, dzięki
któremu zyskał ogromną popular-
ność, będąc głównym krytykiem
błędów stołecznej władzy samorzą-

dowej. Oponenci Śpiewaka mogą
mu zarzucić brak doświadczenia w
dziedzinie administracji i zastana-
wiać się, czy człowiek nawykły do
wiecznej negacji będzie zdolny do
działań pozytywnych, ale to
wszystko wydaje się tylko wróże-
niem z fusów.

W iadomo już, że w wybo-
rach nie wystartuje obec-
ny prezydent Słupska,

Robert Biedroń, którego podsta-
wową legitymacją wciąż pozosta-
je formacja LBGT (Lesbian, Gay,
Bisexual, Transgender), przymie-
rzają się natomiast do startu boha-
ter rewolucji NSZZ Solidarność An-
drzej Celiński i niedawny wicepre-
zydent stolicy Jacek Wojciechowicz.
W związku z wyborami samorzą-

dowymi w Warszawie wrze jak w
tyglu, bo nie do pogardzenia jest też
uzyskanie liczebnej przewagi w Ra-
dzie Miasta. Po prezydenturze
Hanny Gronkiewicz-Waltz zosta-
nie jako dobre wspomnienie rekor-
dowo rozbudowana za pieniądze
unijne infrastruktura i jako wspo-
mnienie złe – rozbuchana do obłę-
du lewa reprywatyzacja, za której
powstrzymanie pani prezydent
wzięła się stanowczo za późno. Co
zatem powinno być wpisane na li-
stę głównych zadań jej następcy?

M oim zdaniem, zadanie
numer jeden to znaczące
przyspieszenie planów za-

gospodarowania przestrzennego,
bo zabudowywanie miasta na za-
sadzie „każdy wuj na swój strój”
stało się grzechem pierworodnym,
którego żadne jednostkowe działa-
nia nie pozwolą zmazać. Przykła-
dy z naszej okolicy? Proszę bardzo.
Budując południową część wyso-
kiego Ursynowa, pozwolono na po-
wstanie niedopuszczalnego zwęże-
nia w rejonie Relaksowa/Wąwo-
zowa, które teraz trzeba na gwałt
poprawiać. W dodatku intensyw-
ność zabudowy na Kabatach ka-
zała już dawno zapomnieć, że pier-
wotnym hasłem tworzenia tego za-
kątka była  nazwa „Zielony Ursy-
nów”, którą dziś trudno się posłu-
giwać w odniesieniu do kabackiej
przestrzeni, zdominowanej aż do
przesady przez asfalt i beton – do
czego dochodzi brak miejsc parkin-
gowych. Jeszcze gorszym błędem
okazało się stworzenie zagłębia biu-
rowego w zaułkach Domaniew-
skiej, Konstruktorskiej, Postępu. A
tej służewieckiej łamigłówki nowy
prezydent – choćby był najmądrzej-
szy – na pewno nie rozwiąże.

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

n a c z e l n y @ p a s s s a . w a w . p l
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PPAASSSSAA:: PPaanniiee BBuurrmmiissttrrzzuu,, zznnaammyy jjuużż wwyynniikkii
wweerryyffiikkaaccjjii ppoommyyssłłóóww mmiieesszzkkaańńccóóww.. JJaakk UUrrssyynnóóww
wwyygglląąddaa nnaa ttllee iinnnnyycchh ddzziieellnniicc??

RROOBBEERRTT KKEEMMPPAA:: Bardzo dobrze, jesteśmy w
absolutnej czołówce pod każdym względem.
Kwota wydzielona na realizację ursynowskich
pomysłów mieszkańców – czyli 6 500 000 zł –
jest co do wysokości drugą po bielańskiej w całej
stolicy. Przez pierwsze cztery edycje na Mokotowie
składano najwięcej wniosków. W tym roku to na
Ursynowie zgłoszono rekordową liczbę 273
projektów. Mamy 76% pozytywnie ocenionych
wniosków. Jest to najwyższy współczynnik w
historii ursynowskiej partycypacji. To zasługa
współpracy projektodawców z pracownikami
oceniającymi pomysły. Cieszę się z każdego
uzgodnionego wniosku. Teraz kolej na czerwcowe
głosowanie. W ubiegłym roku byliśmy jedną z
kilku dzielnic, w których odnotowano wzrost
liczby głosujących – blisko 1 500 osób więcej niż
rok wcześniej. Warto pamiętać, że głosować może
każdy, bez względu na wiek, a więc nawet dzieci.
Przypominam, że można głosować internetowo
lub tradycyjnie wypełniając papierową kartę. 

AA ssppoośśrróódd jjaakkiicchh pprroojjeekkttóóww bbęęddzziiee mmoożżnnaa
wwyybbiieerraaćć??

Jest sporo projektów dotyczących zieleni
miejskiej i ochrony środowiska, edukacji, sportu,
kultury, zagospodarowania przestrzeni publicznej
i komunikacji. Dzięki dużej liczbie ciekawych
projektów na liście mieszkańcy mogą znaleźć coś
interesującego, co warto poprzeć w głosowaniu. 

CCzzyy ssąą pprroojjeekkttyy,, kkttóórree ssiięę ppoowwttaarrzzaajjąą??
Tak, są nimi doświetlenia przejść dla pieszych.

Co roku mieszkańcy chętnie oddają na nie swoje
głosy, a my chętnie tego typu projekty realizujemy,
tym bardziej, że zapoczątkował je sam Urząd.
Pierwsze doświetlenia, jeszcze poza Budżetem
Partycypacyjnym, wykonała Dzielnica w 2015
roku na przejściach przy ulicach: Jeżewskiego
oraz Przy Bażantarni. Potem, w każdej kolejnej
edycji BP wygrywały doświetlenia. W tym roku też
jest kilka „doświetleniowych” projektów. Warto

podkreślić, że nie wszystkie partycypacyjne
pomysły można wykonać – ze względu na
ograniczenia, jakie stawia przed nami Regulamin.
Wszystkie projekty są dla nas ważne do tego
stopnia, że realizujemy je poza Budżetem
Partycypacyjnym, jeśli dysponujemy potrzebnymi
środkami. To dla nas źródło inspiracji do
skutecznego działania, zgodnego z oczekiwaniami
mieszkańców Ursynowa.

OO jjaakkiicchh iinnssppiirruujjąąccyycchh ppoommyyssłłaacchh ppaann mmóówwii??
Chociażby autobus linii 239 na Krasnowolę.

Zarząd Transportu Miejskiego w 2016 roku
negatywnie zweryfikował ten pomysł, ale w 2018
roku dzięki determinacji mieszkańców i zarządu
Dzielnicy udało się jednak uruchomić połączenie,
na które wszyscy czekali kilkadziesiąt lat. W
ubiegłym roku częściowo wykonaliśmy projekt
„Słoneczny Jar”, który nie wygrał w głosowaniu.
Zamontowaliśmy drogowskazy ułatwiające dojście
ze stacji metra  Stokłosy do Centrum Onkologii.
Wielu mieszkańców zwracało się do nas z tą
prośbą. W przyszłym tygodniu będziemy naklejać
na schody ursynowskich szkół na Zielonym
Ursynowie i na Ursynowie Południowym naklejki
z instrukcją jak prawidłowo udzielić pierwszej
pomocy. Ten projekt „Schody Bezpieczeństwa”
wygrał w dwóch obszarach, ale planujemy okleić
także schody w szkołach w obszarze Ursynowa
Północnego. Bezpieczeństwo jest dla nas bardzo
ważne. Ale to nie wszystko. Kontynuujemy też
bezpłatne seanse filmowe dla dzieci. Ten projekt
z wielkim powodzeniem realizowaliśmy w
ubiegłym roku i teraz ponownie będzie można
na niego zagłosować w drugiej połowie czerwca.
Są też inne wydarzenia na stałe wpisane do
dzielnicowego kalendarza, które mieszkańcy
bardzo cenią, ale chcą mieć większy udział w ich
realizacji, np. kino letnie czy muzyczne lato. Wśród
projektów dopuszczonych do  głosowania są też
plenerowe koncerty. 

WW ttyymm rrookkuu bbęęddzziieemmyy mmooggllii wwyybbiieerraaćć ssppoośśrróódd
116644 pprroojjeekkttóóww,, aallee nniiee jjeesstt ttoo oossttaatteecczznnaa lliicczzbbaa??

Tak, do soboty 12 maja czekamy na wnioski o
ponowną weryfikację. Każdy projektodawca może
odwołać się od negatywnego wyniku weryfikacji.
Mamy 52 projekty, które nie przeszły weryfikacji
szczegółowej, 14 z nich oceniły jednostki miejskie:
Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Transportu
Miejskiego. Wszystkie wnioski o ponowną
weryfikację zostaną przekazane do zaopiniowania
ursynowskiemu Zespołowi ds. Budżetu
Partycypacyjnego. Ostateczne wyniki weryfikacji
poznamy najpóźniej 25 maja, a głosować
będziemy mogli od 15 do 30 czerwca. Podobnie
jak w ubiegłych latach do skrzynek pocztowych
ursynowian trafią broszury z informacją o
wszystkich projektach oraz o tym jak głosować.
Zapraszam do lektury i głosowania, bo w ten
sposób można zadecydować, na co wydamy
publiczne środki. 

Zeszłoroczny Ursynowski
Jubileuszu Par, podczas
którego mieszkańcy  świę-
towali swoje 40-, 50- i 60-
lecia zawarcia związków
małżeńskich zakończył się
sukcesem i niebagatelną
frekwencją. 

Jak poinformowały ursynow-
skie służby prasowe, w tym roku
władze Dzielnicy Ursynów pono-
wią organizację tej uroczystości.

JJAAKK SSIIĘĘ ZZGGŁŁOOSSIIĆĆ??
Urząd Dzielnicy Ursynów za-

prasza pary, które w 2018 roku
obchodzą okrągłe rocznice poży-
cia małżeńskiego (40,50,60 lat)
do zgłaszania - tel. 22 443 73 54,
e-mail:ijanowska@ursynow.pl.
Na zgłoszenia urzędnicy czeka tyl-
ko do 30 września 2018 r.

Dzięki niemal 800 oso-
bom, które zagłosowały
na jeden z gatunków fil-
mowych, w tym roku w ra-
mach letniego kina pod
Kopą Cwila zobaczymy ko-
medie. 

Spośród trzech gatunków fil-
mowych: komedii, thrillerów i
science fiction, to właśnie pierw-
sze z wymienionych zdobyły
największe poparcie, bowiem
niemal połowę wszystkich pra-
widłowo oddanych głosów
(48%). Tym samym, w ramach
letnich pokazów, obejrzeć bę-
dzie można najlepsze komedie z
ostatnich lat. Ostateczna lista
filmów nie jest jeszcze ustalo-

na, ale – być może – wśród wy-
świetlanych filmów znajdą się
takie hity jak np. “Baby Driver”,
“Kingsman: Złoty Krąg”, „Dead-
pool”, „Rekiny Wojny”, „Boska

Florence”, “Złe Mamuśki”,
„Praktykant”, „Kryptonim
U.N.C.L.E.”, „Agentka”, „Dumni
i Wściekli”, „Dzikie Historie”
oraz „Rozumiemy się bez słów”. 

W środę, 9 maja, w związku z 31. roczni-
cą katastrofy wielkiego samolotu pasa-
żerskiego PLL LOT „ Tadeusz Kościusz-
ko” w Lesie Kabackim w miejscu kata-
strofy odbyły się tradycyjnie uroczystości
upamiętniające ofiary katastrofy. 

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele
władz Ursynowa – burmistrza Robert Kempa
oraz zastępca burmistrza Antoni Pomianowski.
Katastrofa  samolotu pasażerskiego IŁ-62M „Ko-
ściuszko” wydarzyła się 9 maja 1987 o godzinie
11:12 podczas lotu nr LO 5055 na trasie Warsza-

wa – Nowy Jork, w trakcie podchodzenia do lą-
dowania awaryjnego po uszkodzeniu dwóch sil-
ników i sterów, w następstwie czego pokład od-
rzutowca zaczął ogarniać pożar. Kapitan Zyg-
munt Pawlaczyk nadzwyczaj dzielnie walczył o
utrzymanie maszyny w powietrzu i doprowa-
dzenie jej na lotnisko Okęcie, ale uszkodzenia
okazały się zbyt duże. W wyniku katastrofy
śmierć na miejscu poniosły 183 osoby – wszyst-
kie znajdujące się na pokładzie samolotu. Pod
względem liczby ofiar była to największa kata-
strofa w historii polskiego lotnictwa. 

Do 10 czerwca trwają konsultacje doty-
czące przyszłości terenu przy ul. Kajako-
wej o powierzchni niespełna jednego
hektara. 

Zgodnie z miejscowym planem (MPZP) mo-
że być zagospodarowany poprzez wybudowa-
nie obiektu sportowego z funkcjami uzupełnia-
jącymi. Działka u zbiegu ulic Kajakowej i Pu-
ławskiej to już ostatni w tym rejonie – możli-
wy do zabudowy teren należący do Miasta.
Dlatego Urząd Dzielnicy Ursynów zdecydo-
wał się przygotować dla mieszkańców  trzy
koncepcje obiektów przeznaczonych na cele
sportowo-rekreacyjne, które mogłyby się tam
znaleźć :

11.. pływalnia wraz z basenem głębinowym i fly-
spotem

22.. kryte lodowisko całoroczne
33.. park trampolin.

PPuunnkkttyy kkoonnssuullttaaccyyjjnnee::
1133 mmaajjaa ((nniieeddzziieellaa )) w godz. 9.30-13.30, przy

kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, ulica Szu-
miąca 5

2200 mmaajjaa ((nniieeddzziieellaa)) w godz. 12.00-16.00, na
pikniku Dzień Cichociemnych na Ursynowie

55 cczzeerrwwccaa ((wwttoorreekk)) w godz. 12.00-16.00, w
okolicy Auchan na ulicy Płaskowickiej.

Krótkie opisy i wizualizacje wszystkich pomy-
słów na stronie www.ursynow.pl.

Dzięki projektowi złożone-
mu do Budżetu Partycypa-
cyjnego, jeden z symboli
Ursynowa – Kopa Cwila,
doczekała się prac estety-
zujących. 

Na zapomnianym czubku lo-
kalnej góry ustawiono nową
ławkę oraz dobudowano scho-
dy, a cały szczyt obsadzono tra-
wą. Usunięte zostały betonowe
płyty, pamiętające jeszcze czasy

powstawania pierwszych blo-
ków na Ursynowie. Zmiany te
pozwalają mieszkańcom dziel-
nicy na swobodniejszy dostęp do
szczytu i podziwianie panoramy
okolicy, a z samego czubka Kopy
uczyniły punkt reprezentacyjny.

Na zwycięski projekt, który
umożliwił dzielnicy wykonanie
opisanych prac, zagłosowało
1667 osób. Należy przypomnieć,
że już w czerwcu odbędzie się
głosowanie dotyczące nowych
projektów, złożonych do tego-
rocznej edycji Budżetu Partycy-
pacyjnego. Jeśli chcecie wpły-
nąć na wygląd dzielnicy i doko-
nać zmian, to zapoznajcie się z
tymi projektami i nie zapomnij-
cie oddać na nie swojego głosu w
czerwcu.

Burmistrz Ursynowa Robert Kempa pełen entuzjazmu

Budżet Partycypacyjny – źródło inspiracji

Co zbudować u zbiegu Kajakowej i Puławskiej?

Estet yczna Kopa Cwila

Ursynowski Jubileusz Par 2018

Ursynowskie Lato Filmowe –wybrano komedie!

31. rocznica katastrofy samolotu „Kościuszko” 
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T a chwila czeka w zasadzie każ-
dego właściciela pojazdu. Sa-
mochód się zestarzał lub po

prostu znudził, stał się za wolny albo po-
większyła się nam rodzina i jest już po
prostu zbyt mały. Lista powodów może
być bardzo długa, a wyjście z sytuacji
jest z reguły jedno - sprzedaż. Sposoby

są w zasadzie trzy - albo wstawiamy
auto do komisu, albo - co częstsze, choć
paradoksalnie bardziej problematyczne
- szukamy nowego nabywcy na własną
rękę. Możemy również oddać samo-
chód w rozliczeniu przy zakupie nowe-
go, ewentualnie zawieść go do skupu
aut. Jest to co prawda opcja dość wy-

godna, jednak bardzo kosztowna, po-
nieważ zmusza nas do sprzedania auta
co najmniej 20% poniżej jego faktycz-
nej wartości.

Opcja komisu jest również dość
praktyczna, lecz posiada dość
sporą wadę: zostajemy bez

auta, bo te musi przecież pozostać w ko-
misie. Oznacza to utratę nadzoru nad
pojazdem oraz konieczność posiadania
innego środka transportu, a przecież nie
każdego stać, aby kupić nowe auto za-
nim sprzeda stare. Wymaga to więc dość
sporej dozy zaufania i wolnej gotówki.

Samodzielna sprzedaż też ma swoje
dobre i złe strony, niby można więcej za-
robić, ale niekończące się odbieranie
telefonów, z których niewiele wynika

czy użeranie się z marudzącymi kupu-
jącymi bywa męczące. Trzeba też po-
święcić na to dużo czasu, na co nie każ-
dy z nas może sobie pozwolić. No i trze-
ba się na tym wszystkim przede wszyst-
kim znać, a z tym też bywa różnie. 

O kazuje się jednak, że istnieje
jeszcze jedna opcja. Jak za-
brać się do sprzedaży samo-

chodu, żeby nie tracić czasu ani pienię-
dzy, a przy okazji zrobić to bezpiecznie?
Z pomocą przychodzi Auto Agencja.

- Samochód to dużo wolności ale i
nie mało obowiązków – mówi Michał
Klepaczko, właściciel Auto Agencji. - Na-
sza firma powstała po to, by pomóc w ca-
łym procesie sprzedaży samochodu. Wy-
starczy się z nami skontaktować, a w
sposób profesjonalny przygotujemy ofer-
tę sprzedaży pojazdu, pomożemy osza-
cować jego wartość rynkową oraz znaj-
dziemy kupca. Sprzedawane przez nas
auta zyskują szereg usług dodatkowych,
zazwyczaj dostępnych tylko w salonach,
dlatego kupujący zdecydowanie wolą
kupić pojazd od nas, niż od osoby pry-
watnej, która nie jest w stanie zaofero-
wać profesjonalnych gwarancji mecha-
nicznych i wygodnego finansowania.
Dokładnie potwierdzamy pochodzenie
i rzetelnie opisujemy stan samochodów,
które oferujemy, co zabezpiecza obie
strony transakcji. Wszystkie nasze auta
oferowane są z gwarancją, dzięki czemu
kupujący ma pewność co kupuje. Na-
szym pierwszym celem jest zadowolenie
klienta, a drugim to, aby polecił nas swo-
im znajomym.

P o poznaniu całej historii danego
auta, oferta publikowana jest w
specjalnej sieci sprzedaży pro-

wadzonej przez Auto Agencję, ale rów-
nież we wszystkich popularnych ogólno-
polskich serwisach internetowych.

- Nasza oferta jest kompleksowa, to
znaczy, że zdejmujemy ze sprzedające-
go wiele obowiązków. To my będzie-
my odbierać telefony od zainteresowa-

nych kupców i organizować oględziny
z wybranymi, tylko i wyłącznie poważ-
nymi klientami. Warto też wyraźnie
podkreślić, że zadbamy o całkowite bez-
pieczeństwo całej transakcji. Nasi klien-
ci są wolni, nikt ich nie nęka i mogą
spać spokojnie. My zajmiemy się wszyst-
kim - podkreśla Michał Klepaczko.

C o ważne, klienci Auto Agencji
nie muszą oddawać swojego
auta, jak to ma miejsce w ko-

misach samochodowych, tylko cały czas
mogą cieszyć się z jazdy aż do momen-
tu sprzedaży. Trzeba też podkreślić, że
usługa oferowana przez Auto Agencję
działa bez wyłączności, czyli nadal mo-
żemy sprzedać auto we własnym za-
kresie, a prowizja jest pobierana dopie-
ro po udanej sprzedaży pojazdu

- Nasi klienci mogą również liczyć na
pomoc w kwestiach ubezpieczenia krót-
ko lub długoterminowego, wynajmu sa-
mochodu, znalezienia odpowiedniego
warsztatu do wykonania przeglądów,
drobnych napraw lub większych remon-
tów. Jeśli posiadasz już samochód lub
chcesz go kupić, będziemy twoim lokal-
nym partnerem, który ułatwi ci wszelkie
bieżące czynności z nim związane, oraz
zaoszczędzi twój czas i pieniądze – pod-
kreśla Michał Klepaczko.

W arto więc zostawić pewne
sprawy profesjonalistą i
skontaktować się z pracow-

nikiem Auto Agencji przez formularz
kontaktowy dostępny na stronie
www.autoagencja.pl lub zadzwonić pod
numer telefonu (22) 100 48 02. To nic
nie kosztuje, a zapewniamy, że warto.

Zleć nam sprzedaż Twojego samochodu!

Przyjęło się, że generalnie właściciel auta cieszy się dwa razy – po
raz pierwszy, kiedy je kupuje i później – kiedy w końcu uda mu się
je sprzedać. Jednak sprzedaż samochodu niestety nie jest łatwą
sprawą. Na szczęście są osoby, które chętnie nam w tym pomogą.
Chcesz sprawnie sprzedać samochód? Na przeciw Twoim oczeki-
waniom wychodzi z nieznaną w Polsce, a bardzo popularną na za-
chodzie Europy usługą Auto Agencja, mieszcząca się na Ursynowie
przy ulicy Magury 1.

AAuuttoo AAggeennccjjaa
uull.. MMaagguurryy 11

tteell.. ((2222)) 110000 4488 0022
wwwwww..aauuttooaaggeennccjjaa..ppll
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NNoowwaa oorrggaanniizzaaccjjaa rruucchhuu –– zzmmiiaannyy nnaa sskkrrzzyyżżoowwaanniiuu 
WWąąwwoozzoowwaa//RRoossoołłaa//RRoossnnoowwsskkiieeggoo

Urząd Dzielnicy Ursynów poinformował o zmianach w organi-
zacji ruchu na skrzyżowaniu Wąwozowa/Rosoła/Rosnowskiego.
Jak wskazują urzędnicy, pomimo zmian wynikających z realizacji
prac wnioskowanych przez mieszkańców, dotyczących okolic ul. Re-
laksowej 33 (wykonanie nowego wjazdu/zjazdu w/z ulicę serwi-
sową), termin wykonania dwóch „nitek” ulicy Relaksowej będzie
utrzymany. Jednocześnie podjęto decyzję o przyspieszeniu prac po-
łożenia wierzchniej warstwy nawierzchni asfaltowej i moderniza-
cji skrzyżowania Wąwozowa/Rosoła/Rosnowskiego, równocześnie
z kończącymi się na ulicy Relaksowej pracami. 

KKiieeddyy?? We wtorek, 15 maja, skrzyżowanie zostanie zamknię-
te – zalecamy objazd ul. Przy Bażantarni. Tydzień później (od 22
maja) zostanie przywrócony ruch na ulicach: Relaksowej oraz Ro-
snowskiego. 

CCoo ww wwaakkaaccjjee??Jak podkreślają ursynowscy urzędnicy, „Urząd
Dzielnicy Ursynów we współpracy z wykonawcą prac niezmien-
nie podejmuje starania, aby zmiany w organizacji ruchu były jak
najmniej uciążliwe dla mieszkańców”. Dlatego kolejne zmiany
czekają mieszkańców dopiero w okresie wakacyjnym - ze wzglę-
du na niższe natężenie ruchu, na kilkanaście dni planowane
jest wtedy wprowadzenie jednokierunkowej organizacji ruchu
w ulicy Rosoła (jeden kierunek na odcinku od Jeżewskiego do
Wąwozowej). 

AAUUTTOOBBUUSSYY
W związku ze zmianą w organizacji ruchu Zarząd Transpor-

tu Miejskiego zaplanował następujące zmiany:
LLiinniiaa 116666 w obu kierunkach: OS.KABATY – al. KEN – Belgradz-

ka - … - PL.HALLERA
LLiinniiaa 119922 trasa skrócona: METRO WILANOWSKA - … - Roso-

ła - KIEPURY 01 (przystanek końcowy) KIEPURY 02 (przysta-
nek początkowy) – Rosoła - … - METRO WILANOWSKA 

LLiinniiaa NN3377 w obu kierunkach: OS.KABATY – al. KEN – Przy Ba-
żantarni – Rosoła – Belgradzka - … - DW.CENTRALNY

Już ruszyły zapisy do 12. edycji Bie-
gu Ursynowa, który w tym roku od-
będzie się 16 czerwca. Podczas te-
gorocznego biegu nie zabraknie
emocji sportowych – zostaną bo-
wiem rozegrane Mistrzostwa Pol-
ski kobiet i mężczyzn w biegu ulicz-
nym na 5 km, a także Mistrzostwa
Polski Masters w biegu ulicznym
na 5 km. 

Najmłodsi atleci będą mogli wziąć udział
w wieloboju sprawnościowym, przewidzia-
no także atrakcje dla kibiców. Choć został
jeszcze nieco ponad miesiąc, już w tę sobo-
tę Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza na
Parkrun oraz Bieg SGGW, aby przygotować
się do niezwykle szybkiej 5 km trasy Biegu
Ursynowa.

W sobotę 12 maja od godz. 8.30 na tere-
nie Parku przy Bażantarni, odbędzie się ko-
lejne cykliczne spotkanie biegowe organizo-
wane przez Parkrun Warszawa-Ursynów.
To impreza, która przyciąga uczestników
bez względu na wiek czy też kondycję, a po-
pularność zyskała dzięki swojej cykliczności
i niezwykle prostym zasadom uczestnictwa.
Trasa wydarzenia to trzy okrążenia parku, w
tym pierwsze mniejsze i dwa większe. Tym
razem zmaganiom biegaczy będzie dodatko-
wo towarzyszyło wegańskie śniadanie, każ-
dy może skosztować, a także przynieść wła-
sne danie. Dystans biegu to oczywiście 5
km, udział jest bezpłatny ale wymaga reje-
stracji na stronie www.parkrun.pl

Także w sobotę 12 maja kampus Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie stanie się miejscem rywalizacji sportowej
w ramach Biegu SGGW. Tegoroczna edycja
została oficjalnym Prologiem 12. Biegu Ursy-
nowa. Bieg SGGW 2018 został rozszerzony o
biegi dla dzieci w trzech kategoriach wieko-
wych oraz marsz nordic walking. Udział w
wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Dla
uczestników biegu głównego oraz marszu nor-
dic walking przygotowano trasę trawiastą na
dystansie 5 km. Każdy uczestnik otrzyma pa-
miątkowy medal, a najlepsi zostaną nagro-
dzeni statuetkami oraz upominkami. Wszyst-
kie informacje, a także trasa biegu, regulamin
oraz godziny pracy Biura Zawodów dostępne
na www.azs.sggw.pl/biegsggw Biegi dziecię-
ce rozpoczynają się o 12.15, bieg główny rusza
o 13.00, a nordic walking o godz. 14.00.

„Już 16 czerwca Bieg Ursynowa. Zachę-
cam do tego, aby jak najszybciej odwiedzić
stronę www.biegursynowa.com i zapisać
się na największe na Ursynowie wydarzenie
sportowe. W tym roku chcemy pobić histo-
ryczny rekord frekwencji i dlatego przewi-
dzieliśmy dla uczestników biegu aż 3000
pakietów startowych. Aby każdy uczestnik
w myśl hasła: „Yes I KEN” ukończył bieg,
serdecznie zapraszam do wspólnego przygo-
towania się podczas odbywających się w na-
szej dzielnicy imprez biegowych. Warto wy-
korzystać szansę i poprawić swoją kondycję.
Jeżeli tak jak ja jeszcze nie zaczęliście trenin-
gów, to gorąco zachęcam aby rozpocząć
przygotowania już dziś, abyśmy wszyscy w
czerwcu na mecie wykręcili ‘życiówki’ ” –
informuje zastępca burmistrza Antoni Po-
mianowski.

Przygotuj się do Biegu Ursynowa!

Zbiórka elektrośmieci w innej lokalizacji

W związku z organizacją w dniu 12 maja br. festynu ekologicz-
nego pn. „Ursynowskie kwiaty”, zbiórka elektrośmieci odbę-
dzie się na terenie parkingu przy „Polance Raabego” w pobliżu
SP 340 przy ul. Lokajskiego 3. W tym  terminie nie będzie moż-
liwe przekazanie odpadów na parkingu przy kortach ul. Gan-
dhi/Pileckiego.
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Ostatnio, korzystając z
uroków wiosennego słoń-
ca, dosłownie w parę mi-
nut dojechałem rowerem z
Ursynowa Północnego do
niepowtarzalnej enklawy
zabudowywanego obecnie
fortu „Służew”.

Po chwili znalazłem się w jak-
że innej, niespodziewanej rzeczy-
wistości – na przyszłym szlaku
urokliwych spacerów, ciągnących
się wzdłuż głębokich rowów for-
tecznych, których niegdyś miała
bronić 200-osobowa załoga.  

Fort ten, oznaczony rzymską
cyfrą VIII, był najdalej na połu-
dnie wysuniętym umocnieniem
twierdzy „Warszawa”. Zbudowa-
ny w II połowie XIX wieku, na

kulminacji skarpy wiślanej, miał
chronić rozwidlone w pobliżu
szlaki komunikacyjne biegnące
górą skarpy na Puławy przez Pia-
seczno i pod skarpą w kierunku
Góry Kalwarii. Jak pisze prof.
Lech Królikowski w swojej książ-
ce „Ursynów wczoraj, dziś, ju-
tro”, fort VIII miał w zasięgu swo-
ich dział płaski, niezadrzewiony
teren obecnego Ursynowa (aż po
Las Kabacki), ale także dolinę
Wisły na wschodzie oraz szosę
puławską na zachodzie. 

Nie jestem co prawda zwolen-
nikiem wydzierania przez dewe-
loperów  każdego skrawka ziele-
ni pod intensywną zabudowę, a
w szczególności gdy otacza ona
miejsca historyczne, jednak nie

odrzucam zdrowych zasad sym-
biozy, które dają nadzieję że za-
bytkowe mury koszar szyjowych,
w których stacjonowała załoga
tego fortu, przetrwają intensyw-
ną modernizację, prowadzoną
pod nadzorem konserwatora za-
bytków, a władza lokalna włą-
czy się w zagospodarowanie i
udostępnienie całego wielobocz-
nego rowu fortecznego dla spo-
łeczności nie tylko lokalnej. 

Obserwując po raz pierwszy
to magiczne miejsce, mogę tylko
zapowiedzieć, że kiedyś będzie
to zapewne niezwykła atrakcja
turystyczno – rekreacyjna, bo-
wiem praktycznie w centrum
wielkiego miasta znajduje się
coś, co przypomina głęboki pra-

stary wąwóz, wypełniony boga-
tą zielenią, na stokach którego
napotkamy ruiny wysadzonych
kaponier oraz szczeliny prowa-
dzące do podziemnych schro-
nów i magazynów. Z racji duże-
go zagłębienia terenu panuje tu-
taj szczególny mikroklimat,
wszechogarniająca cisza i spo-
kój. Jakże inaczej słychać tutaj
śpiew ptaków, jak łatwo zapo-
mnieć, że jest się tak blisko ulicz-
nego zgiełku, jak trudno zrozu-
mieć, że to jest na naszym Ursy-
nowie, tym odkrywanym na no-
wo, na którym jeszcze na począt-
ku ubiegłego stulecia zamykał
się zewnętrzny pierścień twier-
dzy „Warszawa”.

Dzieląc się z Państwem swoimi
obserwacjami, zastanawiam się
jednak – jaką wizję zabezpiecze-
nia tego niezwykłego szlaku ma
nasza dzielnica. Ciągle podgrze-
wane są te same tematy, wałko-
wane są bez końca sprawy lokal-
nego bazarku, zwężania ulic i in-
stalowania kolejnych świateł, na-
tomiast kwestie ochrony, wyeks-
ponowania i udostępnienia tak
przecież nielicznych w naszej
dzielnicy miejsc historycznych
nie wchodzą w zakres zaintereso-
wania ursynowskich radnych. A
szkoda, bo przecież każda mała
ojczyzna ma swoje tradycje, pa-
miątki i miejsca szczególne, któ-
re ją wyróżniają. One wymagają
promocji i opieki. 

Do takich miejsc historycznych
zalicza się nie tylko zespół parko-
wo - pałacowy w Natolinie czy
Pałac Krasińskich, jako dawna

posiadłość J. U. Niemcewicza,
Rezerwat Krajobrazowy Skarpa
Ursynowska, lecz również pozo-
stałości po Gucin – Gaju, parku
na Wyczółkach oraz właśnie for-
tu „Służew”, znajdującego się w
granicach administracyjnych na-

szej dzielnicy. Właśnie dlatego
oczekuję od jej włodarzy zapre-
zentowania jakiejś godnej wizji
zagospodarowania tego terenu,
uzgodnionej z deweloperem.  

W a l d e k  B i l s k i
m i e s z k a n i e c  U r s y n o w a

Ostatnie raporty Europejskiej
Rady Bezpieczeństwa Transpor-
tu, dotyczące bezpieczeństwa na
drogach w krajach UE, mówią
same za siebie – Polska jest jed-
nym z najniebezpieczniejszych
krajów dla rowerzystów. Po-
twierdzają to statystyki za rok
2017 opublikowane przez Ko-
mendę Główną Policji.

W 2017 r. kierujący pojazdami na
polskich drogach spowodowali 28.359
wypadków (86,6 proc. ogółu). W wyni-
ku tych zdarzeń śmierć poniosło 2091
osób (73,9 proc.), a 35.166 zostało ran-
nych (89,1 proc.). W wypadkach drogo-
wych ogółem poszkodowanych zostało
42.297 osób, w tym śmierć poniosło
2831 osób, a 39.466 zostało rannych, w
tym 11.103 ciężko. Najczęściej uczestni-
cy ruchu drogowego ginęli w wypad-
kach, które wydarzyły się poza obsza-
rem zabudowanym. Prawie w co szó-
stym takim zdarzeniu zginął człowiek,
podczas gdy na obszarze zabudowa-
nym w co dziewiętnastym. Jeśli chodzi
tylko o drogi krajowe, to łączna ich dłu-
gość wynosi 19.388 km. Ogółem na
tych drogach miało miejsce w 2017 r.
7598 wypadków (23,2 proc. z ogólnej
liczby), zginęły w nich 934 osoby (33
proc. ogółu zabitych), a rany odniosło
10.006 osób (25,4  proc. ogółu ran-
nych). Wskaźnik wypadków na 100 km
wynosi 39,4. Najwięcej wypadków za-
notowano na Drodze Krajowej nr 7, a
następnie drogach nr 1, 8, 94 i 12.

W roku 2017 w globalnej liczbie po-
szkodowanych w wypadkach, największy
odsetek stanowili kierujący samochoda-
mi osobowymi i ich pasażerowie (54,4
proc). Piesi stanowili 20 proc. wszystkich
poszkodowanych, co wynika z dużego
udziału potrąceń w ogólnej liczbie wy-
padków (24,1 proc. ogółu zdarzeń) oraz
z prawidłowości, iż na styku pojazd – pie-
szy, ten ostatni jest narażony na znacznie
większe niebezpieczeństwo niż kierujący.

Wskaźnik śmierci rowerzystów w wy-
padkach liczony na milion mieszkańców

wynosi w Polsce około 9, co nie przy-
sparza nam chwały, bo średnia dla Unii
Europejskiej jest o połowę mniejsza. W
okresie ostatnich dwóch lat „wyprzedzi-
ły” nas tylko Serbia (8) i Litwa (8,5). Ho-
landia również ma wskaźnik podobny do
Polski, ale biorąc pod uwagę liczbę rowe-
rzystów, trudno dokonywać jakichkol-
wiek porównań na tym polu. W 2017 r.
polscy rowerzyści przyczynili się do po-

wstania 1546 wypadków, w których zgi-
nęło 119 osób, a 1481 osób doznało ob-
rażeń ciała. Najczęstszymi przyczynami
wypadków powodowanych przez rowe-
rzystów było nieprzestrzeganie pierw-
szeństwa przejazdu (518 wypadków),
nieprawidłowe wykonywanie manew-
ru skrętu (188), niedostosowanie pręd-
kości do warunków ruchu (116), inne
przyczyny (260). Natomiast aż 4.020
kierujących rowerami stało się ofiarami
wypadków drogowych. Zginęło 220 cy-
klistów, 2592 odniosło rany, w tym 1208
ciężkie. Policyjne statystki mówią o 165
przypadkach najechania rowerzysty na
pieszego, w wyniku czego 154 pieszych
zostało rannych. 

Ścieżki rowerowe w Polsce są bar-
dzo wąskie, do tego dochodzi kiepska
świadomość pieszych, którzy często
nie mają pojęcia, że są to drogi przezna-
czone wyłącznie dla rowerzystów. Pla-
gą w środowisku rowerzystów są bra-
wura, nieznajomość przepisów, brak
wyobraźni oraz zwykła głupota. Waż-
ne jest zatem podniesienie świadomo-
ści pieszych poprzez wdrożenie w życie

specjalnych cykli edukacyjnych w me-
diach, ale także, a może przede wszyst-
kim, zdyscyplinowanie cyklistów. Suro-
we kary pieniężne w postaci wysokich
mandatów powinny dotykać rodziców
nieprawidłowo przewożących dzieci
na rowerze, cyklistów jeżdżących bez
kasku i elementów odblaskowych no-
cą poza terenem zabudowanym. Na-
leży szybko i wszelkimi dostępnymi
metodami wyplenić jazdę ze słuchaw-
kami na lub w uszach. To ewidentny
brak wyobraźni, mogący mieć kata-
strofalne skutki tak dla pieszych i kie-
rowców samochodowych, jak i samych
rowerzystów. Słuchający muzyki nie
jest bowiem w stanie usłyszeć na przy-

kład sygnału pędzącej karetki pogoto-
wia, czy ostrzegawczego dzwonka in-
nego cyklisty. 

Najsurowsze kary, nawet do kilku ty-
sięcy złotych, powinny być nakładane
na rowerową dzicz, czyli młodych osob-
ników szarżujących slalomem po chod-
nikach i powodujących popłoch wśród
pieszych, często matek z małymi dzieć-
mi, czy z wózkami. Ludzie ci muszą zro-
zumieć, że gospodarzami chodników
są piesi, natomiast cykliści są tam tylko
gośćmi. Chodnik jest bowiem z defini-
cji przeznaczony przede wszystkim dla
osób pieszych. Surowe restrykcje po-
winni także odczuć rowerzyści wjeż-
dżający swoimi jednośladami na pasy.
Jeśli przejście nie posiada odrębnej sy-
gnalizacji świetlnej dla rowerzystów,
prowadzący jednoślad musi zsiąść z
niego i przeprowadzić przez pasy. Do-
piero po ich opuszczeniu może ponow-
nie wsiąść na rower.   

Niestety, rowerzyści w Polsce są
praktycznie poza kontrolą. Niezwy-
kle rzadko zdarza się, by policjant
bądź strażnik miejski zadawali sobie
trud kontrolowania cyklistów podczas
ich podróży ciągami pieszymi, czy ro-
werowymi. Nasuwa się więc pytanie,
kto ma czuwać nad bezpieczeństwem
pieszych przemieszczających się po
wyznaczonych dla nich ciągach ko-
munikacyjnych? Jak informuje sto-
łeczny ratusz, liczba rowerzystów z
roku na rok rośnie. W Warszawie co-
dziennie porusza się ponad 70 tysię-
cy jednośladów, co stanowi ponad 5
proc. wszystkich przejazdów. Miasto
dysponuje  ponad 500 kilometrami
ścieżek rowerowych, a ma być ich co-
raz więcej. Niestety, ścieżki w War-
szawie są za wąskie, co zwiększa nie-
bezpieczeństwo kolizji. Ostatnio w
alei KEN na wysokości Jeżewskiego,
na prostym odcinku, doszło do czoło-
wego zderzenia... dwóch cyklistów.
Jeden z nich nieprzytomny został od-
wieziony do szpitala. Ciekawe, co by-
ło przyczyną kolizji.

Jest jeszcze jeden poważny problem
dotyczący rowerzystów, a konkretnie
samych rowerów. Po Warszawie poru-
szają się jednoślady nazywane “pan-
cernymi” i “nosorożcami” (foto). Zde-
rzenie z czymś takim to kalectwo lub
śmierć. “Pancerne” wyposażone są w
konstrukcję grubych blaszanych rurek
przed kierownicą, na których można
przewieźć worek ziemniaków. Używa-
ne przez jedną z firm kateringowych
“Nosorożce” są niebezpieczniejsze, po-
nieważ metalowy “róg” może przebić
człowieka na wylot. Mówi pan Sławo-
mir Jabłoński z Mokotowa, zapalony
cyklista, kiedyś właściciel sklepu z rowe-
rami: “Proszę zwrócić uwagę na potęż-
ny przedni bagażnik, który jest przy-
spawany do ramy na stałe oraz na pan-
cerny i nie wyprofilowany widelec. W
razie zderzenia z przeszkodą taki wide-
lec nie podda się łatwo siłom zewnętrz-
nym. Poprzedni rower Veturilo miał lek-
ki przedni bagażnik i delikatniejszy wi-
delec. Te rowery są bardzo niebezpiecz-
ne, co przetestowałem na sobie. Jedynie
dobry refleks i obycie z rowerem po-
zwoliły mi wyjść z kolizji z takim mon-
strum tylko z drobnymi otarciami i za-
drapaniami. Jestem rowerzystą od za-
wsze i nie przypominam sobie, by kie-
dykolwiek był produkowany seryjnie
taki pancerny rower. Dziwię się, że te-
go rodzaju jednoślady zostały dopusz-
czone do ruchu”. 

Bezpieczeństwo obywateli jest po-
nad wszytko. Dlatego władze Warsza-
wy powinny szybko pochylić się nad
ogarnięciem rowerowego boomu, bo
ograniczanie się wyłącznie do zachę-
cania warszawiaków do korzystania z
jednośladów jest ruchem mądrym, ale
niewystarczającym. Wydaje się, że ko-
niecznością stało się dokonanie zmian
w dawno nie nowelizowanej ustawie
Prawo o Ruchu Drogowym i zaostrzenie
pewnych przepisów dotyczących bezpo-
średnio rowerzystów.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o :  S ł a w o m i r  J a b ł o ń s k i

Rowy forteczne, magiczne miejsce na mapie Ursynowa

Co zrobić z tą perłą krajobrazu?

Moda na jazdę rowerem ma swoje konsekwencje

Kto powstrzyma szalonych cyklistów?

RRoowweerr,, kkttóórryy mmoożżee zzaabbiićć
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Pamiętacie Państwo, gdy
mniej więcej półtora roku
temu powstrzymywaliśmy
zwężenie kolejnych ulic na
Ursynowie w celu wymalo-
wania tam niebezpiecz-
nych pasów rowerowych? 

Tym razem była to walka o
Bartóka i Jastrzębowskiego, le-
żących w północnej części na-
szej dzielnicy. Dzięki działa-
niom PROJEKTU URSYNÓW,
udało się zahamować tę osobli-
wą modę, panującą aktualnie
w mieście.

To, co widzimy dzisiaj, to efekt
postulatów, które zgłaszaliśmy
jako alternatywę dla koncepcji
przeforsowanej przez środowi-

ska rowerowe w Budżecie Party-
cypacyjnym. Idąc za głosem
mieszkańców Osiedla Stokłosy,
których na spotkanie przyszła
wtedy ponad setka, przedstawi-
liśmy merytoryczną propozycję
budowę azylów dla pieszych na
środkach przejść oraz poszerze-
nia chodników nad przejściami
podziemnymi, które – nawiasem
mówiąc – także potrzebują re-
nowacji i mają doczekać się jej
już w tym roku. Pomysły te po-
wtarzały się również na space-
rach z burmistrzem Robertem
Kempą, jakie odbyły się w ra-
mach lokalnych konsultacji w tej
sprawie.

Tego rodzaju rozwiązania
sprawią, że przekraczanie jezd-
ni stanie się bezpieczniejsze, a w
przypadku dotychczas wąskich,
dosłownie „chodniczków” na
Bartóka, przestanie być ko-
nieczny odbywający się tam…
ruch wahadłowy pieszych. Oso-
by bardziej niecierpliwe korzy-
stały niekiedy z prawego pasa
ulicy. To bardzo dobra wiado-
mość, że te chodniki zostaną
poszerzone. Był to przykład in-

frastruktury nieprzyjaznej pie-
szym i potencjalnie niebezpiecz-
nej dla wszystkich korzystają-
cych z ulicy. – mówi Piotr Anto-
siuk ze stowarzyszenia PRO-
JEKT URSYNÓW. Nierzadko
dochodziło też do incydentów
w postaci drobnych zahaczeń
przez rowerzystów.

Jeśli już o rowerach mowa, ja-
ko PROJEKT URSYNÓW nie
uważamy sprawy za zamkniętą.
Czekamy, aż na Bartóka i Ja-
strzębowskiego pojawią się po-
żądane i chętnie używane przez
wszystkich fanów dwóch kółek,
drogi dla rowerów. Mowa jest o
popularnych „ścieżkach”, które
odseparowane są od jezdni i
sprawiają, że rowerzysta może
bezpiecznie poruszać się bez ry-
zyka kolizji z innymi uczestni-
kami ruchu. Wielokrotnie udo-
wadnialiśmy, że największą
przeszkodą jest jedynie urzęd-
nicze „nie da się” i tak prawdopo-
dobnie jest i w tym przypadku.

Malowanie pasów rowero-
wych na krawędziach ulic uwa-
żamy za rozwiązanie nieodpo-
wiedzialne, niestosowne i wy-

kluczające te grupy rowerzystów
– w tym często najmłodszych, a
także seniorów – które jazdy ra-
zem  z samochodami zwyczaj-
nie obawiają się podjąć.

Mogą być Państwo pewni, że
PROJEKT URSYNÓW będzie za-
wsze interweniował, gdy pew-

na grupa interesów – jaką na
pewno stało się zamknięte śro-
dowisko tzw. „radykalnych ro-
werzystów” – będzie próbowała
zamieniać nam infrastrukturę
drogową lepszą na gorszą. Bę-
dziemy tam, gdzie bez pytania
nikogo o zdanie zostanie zagro-

żona jakość i komfort życia
mieszkańców Ursynowa. 

B a r t o s z  Z a w a d z k i

W poniedziałek 7 maja
rozpoczęły się konsultacje
społeczne co do  zagospo-
darowania  terenu przy
Dzielnicowym Ośrodku
Kultury Ursynów (ul. Ka-
jakowa). Konsultacje są
odpowiedzią na naszą pe-
tycję w sprawie budowy
basenu przy DOK Ursy-
nów, którą w styczniu pod-
pisało ponad 1600 osób.

Dzielnica Ursynów zapropo-
nowała swoje trzy pomysły, któ-
re w miniony poniedziałek zo-
stały zaprezentowane mieszkań-
com. Przedstawiają one propo-
zycje budowy: pływalni z Fly
Spot, całorocznego lodowiska i
parku trampolin. Jako współau-
torka petycji ws budowy base-
nu, szczególnie gorąco zachę-
cam do udziału w tych konsulta-
cjach i do wybrania wariantu bu-
dowy pływalni.

W styczniu, kiedy mieszkańcy
podpisywali naszą petycję, wy-
stąpiliśmy do pracowni architek-
tonicznej BLOKUS  o wykona-
nie wstępnej analizy chłonności
terenu pod projektowany basen
sportowo – rekreacyjny na pod-
stawie wypisu z Miejscowego
Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego rejonu Pyr Leśnych.
Na mapę został naniesiony budy-

nek pływalni o wielkości istnie-
jącego na Ursynowie budynku
pływalni na SGGW.

Wykonana przez nas analiza
wykazała, że w tym miejscu bez
problemu można wybudować
taki obiekt.

Do podjęcia działań wokół bu-
dowy basenu na Zielonym Ur-
synowie przekonał mnie fakt, że
mieszkańcy Zielonego Ursyno-
wa, aby skorzystać z najbliższej
pływalni, muszą jeździć w kor-
kach na Ursynów.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 96 im. Ireny Kosmowskiej
przy ul. Sarabandy 16/22, od-
bywają naukę pływania w II kla-
sie na basenie w Raszynie, do
którego jest po prostu bliżej niż
na pływalnie w naszej dzielnicy.

Zielony Ursynów zamieszkują
osoby w różnym wieku, dlatego
pływalnia okazuje się najbardziej
uniwersalnym obiektem sporto-
wym w tej części Ursynowa.

Do chwili pojawienia się pe-
tycji mieszkańców nikt nie pod-
jął się tego tematu na poważnie. 

Liczę na to, że Zarząd Dzielni-
cy Ursynów, analizując wyniki
konsultacji społecznych, weźmie
pod uwagę fakt, że ponad 1600
osób, podpisując naszą petycję,
wyraziło chęć budowy pływalni
w tym miejscu.  Mam wrażenie,
że dotychczasowe działania in-
westycyjne Zarządu Dzielnicy
Ursynów na terenie Zielonego
Ursynowa mogą zagwarantować
powodzenie tej inwestycji. Dlate-
go jestem przekona, że pływal-
nia na Zielonym Ursynowie zo-
stanie wybudowana i będzie słu-
żyła nam wszystkim.

M a r z e n a  Z i e n t a r a
P R O J E K T  U R S Y N Ó W

Ursynów Północny – bezpieczniej na Bartóka

O pływalnię na Zielonym Ursynowie
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Namiot stanął tym razem przy
północno - wschodnim wyjściu
stacji metra Ursynów. Rozmowy
we wtorkowe popołudnie, 8 ma-
ja, z mieszkańcami głównie Sto-
kłosów i Jarów przebiegły bez
większych emocji, towarzyszą-
cym wcześniejszym spotkaniom. 

Wojownicze  często dyskusje zwo-
lenników i przeciwników “uspokojenia
ruchu” i zwężenia do jednego pasma
ul. Bartóka, Jastrzębowskiego i Suro-
wieckiego wyciszył argument powró-
cenia do tematu po uruchomieniu Po-
łudniowej Obwodnicy Warszawy i
wprowadzenia nowej organizacji ru-
chu. Stąd też częściej pojawiały się py-
tania typu “co, jak, kiedy”, niż na-
gminne dotychczas żądania zmian i
korekt.

Dawne problemy ciągle aktualne
Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Bar-

tóka,  doświetlenie przejść dla pieszych,
parkowanie w obrębie osiedla i na traw-
nikach przez przyjezdnych spoza Ursy-
nowa, więcej zieleni i nasadzeń drzew

- te wątki często przewijały się w rozmo-
wie. Mieszkańcy sygnalizowali proble-
my od dawna, jednak obecnie wyraźnie
pojawiły się światełka w tunelu. 

– Z doświetleniem przejść trzeba jesz-
cze chwilę poczekać – wyjaśniał bur-
mistrz. – Będzie frezowana powierzch-
nia jezdni, żeby oczyścić starą farbę. Na
tym zostaną wymalowane nowe ozna-
kowania i przejścia, i wtedy dopiero bę-
dzie sens instalowania doświetleń –
przekonywał.

Pojawią się również obiecywane
miejsca parkingowe przy Bartóka. –
Zdarzyła nam się pomyłka przy szaco-
waniu zakresu prac i ilości usuniętych
krzewów, musieliśmy więc wykonanie
podzielić na dwie części. Czekamy teraz
na niezbędne zgody i po ich uzyskaniu

powstaną brakujące miejsca parkingo-
we - tłumaczył Robert Kempa. 

Mieszkańcy Koncertowej łakomie pa-
trzą na parking P+R, który po połu-
dniu jest najczęściej pusty. Już dawniej
obiecywano im, że po godzinie 17 bę-
dzie on udostępniany mieszkańcom. -
Sprawdzimy tę możliwość -–obiecywał
Kempa. – Okazjonalnie parking ten jest
udostępniany na potrzeby dzielnicy,
choćby w najbliższym czasie, podczas
pikniku 20 maja br.  z okazji Dnia Cicho-
ciemnych pod Kopą Cwila. Szansa jest
duża, tym bardziej, że są precedensy –
takie rozwiązanie wykorzystujące wol-
ne miejsca parkingu P+R dla okolicz-
nych mieszkańców funkcjonuje np. przy
stacji PKP w Ursusie.

Dobre wrażenie przy wjeździe
– Dlaczego jest taki koszmarny wi-

dok przy wjeździe na Ursynów, żadnej
zieleni, jakieś krzaki – dopytywał się
wyraźnie poirytowany mieszkaniec
Koncertowej.  – Zieleń to sprawa spół-
dzielni, z nimi proszę się kontaktować
– odparował burmistrz. – Ale na pocie-
szenie powiem, że jeszcze w tym roku
planujemy nowe nasadzenia przed par-
kingiem P+R, więc na pewno będzie
dużo ładniej i przyjemniej.

– Ludzie wjeżdżają na Ursynów i wi-
dzą trzeci świat – włączył się do roz-
mowy mieszkaniec ul. Symfonii.– Róż-
ne rodzaje, warstwy asfaltu, popękane
płyty chodnikowe, to wygląda strasz-
nie, inne części Ursynowa są bardziej za-
dbane!!!

– Proszę pamiętać, że Ursynów bu-
dowało się ponad 40 lat – stwierdził
burmistrz Kempa. – Wszelkie zmiany,
naprawy, to są duże pieniądze. Jedna
ulica to kilka milionów złotych. Od
ubiegłego roku obowiązuje nowe za-
rządzenie prezydenta dotyczące uni-
fikacji remontu dróg i nawierzchni.
Drogi rowerowe mają być asfaltowe,
kostki chodnikowe zastąpione przez

płyty 50 x 50. Nie da się tego zmienić
zaraz, to sprawa kilku lat. Jednak już te-
raz naprawy dróg dokonywane są jed-
nym rodzajem nawierzchni. Na całej
alei KEN drogi rowerowe są już w asfal-
cie, nowo budowane DDR-y na Wąwo-
zowej też takie będą. Ale to wymaga
czasu – tłumaczył burmistrz.

– No dobrze, ale co zrobić, żeby w
ogóle było ładniej – upierał się miesz-
kaniec. – Zainwestowaliśmy dużo pie-
niędzy w zieleń wokół naszego bloku.
Co zrobić, żeby sąsiadujące ulice też
takie były?

– Nie będziemy rozmawiać z całym
blokiem – stwierdził burmistrz.  – Ale
niech skontaktuje się ze mną jakaś re-
prezentacja. Spotkamy się, porozma-
wiamy. Znajdziemy architekta krajo-
brazu, usiądziemy razem z Zarządem
Zieleni, zastanowimy się, jak to zrobić
zrobić – obiecywał burmistrz.

Wraca linia 195
Obecnie jakiekolwiek zmiany czy

usprawnienia komunikacyjne są zarów-
no niewskazane jak i niemożliwie – wy-
jaśniał burmistrz. Buspasy czy inne roz-
wiązania muszą poczekać na oddanie
do użytkowania POW. Wtedy ulegnie
zmianie, i zarazem stabilizacji, układ
komunikacyjny. Przed tym nie ma sen-
su robić coś tymczasowo i kosztownie.
Dolina Służewiecka po 2020 r. przesta-
nie być drogą krajową i na pewno spo-
woduje to mniejsze obciążenie. Trzeba
jeszcze trochę poczekać.

Natomiast już w tym roku linia 195
powróci na starą trasę. Będzie dojazd do
Śródmieścia, na Trakt Królewski, do pę-
tli zapewne przy Dworcu Gdańskim.
To jednak ostatecznie ustali ZTM.

Kolejne okazje spotkania burmistrza
w godz. 16 - 18:

- 14 maja, poniedziałek - namiot przy
MAL ul. Kłobucka 14

- 15 maja, wtorek - namiot przy sta-
cji metra Natolin.

Prace na budowie Szpitala Południowe-
go weszły w decydujący etap. Gotowy jest
stan surowy, budynek jest pod dachem.
Na szczycie budynku zawieszono wiechę.
Jak zadeklarowała prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz, placówka będzie go-
towa w 2019 roku.

– Z chwilą uruchomienia tego szpitala znaczą-
co poprawi się opieka zdrowotna w południowej
części Warszawy – podkreśliła podczas uroczy-
stości zawieszenia wiechy Hanna Gronkiewicz-
Waltz. – Placówka będzie mogła ratować zdro-
wie i życie od 250 do 300 tys. potencjalnych pa-
cjentów. Ale oczywiście życzę, aby warszawiacy
nie musieli z niej często korzystać.

Szpital Południowy to inwestycja, o której ratusz
mówi od lat. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz
zapowiadała go trzykrotnie, podczas każdej kam-
panii wyborczej (w 2006, 2010 i 2014 roku). Pro-
jekt był już gotowy w 2011 roku. Pierwszą łopatę
pod budowę wkopano dopiero pięć lat później.
Placówka powstaje u zbiegu ulic Witolda Pileckie-
go i Indiry Gandhi, w bezpośrednim sąsiedztwie
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz Cen-
trum Onkologii.

Szpital Południowy to nowoczesny wieloprofilowy
szpital miejski na 309 łóżek wraz z miejscami inten-
sywnej terapii. Znajdą się w nim oddziały: ratunko-
wy, wewnętrzny, kardiologiczny, położniczo-gineko-
logiczny z neonatologią, geriatryczny, ortopedycz-
ny, chirurgii ogólnej, psychiatrii, oddział intensywnej
terapii, poradnie specjalistyczne oraz całe zaplecze dia-
gnostyczno-rehabilitacyjne z bankiem krwi włącz-
nie. Kompleksowość przewidzianych usług leczni-
czych wpisuje się w opiekę koordynowaną.

Analiza utworzenie szpitala w tym miejscu za-
kłada, że populacja pacjentów będzie wynosiła
około 250 tys. osób z Ursynowa. Natomiast włącza-
jąc Wilanów, powiat piaseczyński oraz tereny sko-
munikowane z Warszawą planowaną obwodnicą
oraz istniejącą autostradą A2, należy założyć, że pa-
cjentami szpitala może być 300-350 tys. ludzi.

Roboty wykończeniowe mają zakończyć się w
2019 roku. Podobnie jak pozostałe prace instala-
cyjne oraz związane z zagospodarowaniem tere-
nu i wyposażenie obiektu.

– W 2019, pewnie w trzecim kwartale, szpital,
mam nadzieję, będzie już skończony, a może na-
wet i otwarty – zapowiedziała  Hanna Gronkiewi-
cz-Waltz.

W poniedziałek, 7 maja –
w 30 miastach na terenie
kraju – wystartowała ko-
lejna edycja ogólnopol-
skiej kampanii „Rowero-
wy Maj”. W Warszawie
bierze w niej udział blisko
60 tys. uczniów ze 112 sto-
łecznych szkół.

– Od kilkunastu lat konse-
kwentnie inwestujemy w przyja-
zną, rowerową Warszawę. Uru-
chomiliśmy Veturilo, budujemy
i modernizujemy infrastruktu-
rę, łącząc drogi rowerowe w
spójną sieć. 60 tys. uczniów
uczestniczących w „Rowerowym
Maju” świadczy o tym, że nasze
działania przynoszą efekty i „je-
dziemy” w dobrym kierunku.
Zachęcam wszystkich, dzieci i
dorosłych by kręcili w Warsza-
wie, nie tylko w maju – mówi
Renata Kaznowska, zastępca
prezydenta m. st. Warszawy.

To będzie trzeci „Rowerowy
Maj” w stolicy. Podczas pierwszej
edycji, w 2016 r. rywalizowało 55
szkół i 33 tys. uczniów. W 2017 r.
akcja objęła 83 szkoły i 43 tys.
uczniów. A w tym roku w rywa-
lizacji i zabawie bierze udział aż
112 szkół, publicznych i niepu-

blicznych, 33 z nich po raz pierw-
szy (łącznie 60 tys. uczniów z po-
nad 3 tys. klas). W każdej szkole
nad przebiegiem kampanii czu-
wają nauczyciele koordynatorzy.

– Zachęcamy do aktywności
na świeżym powietrzu i korzy-
stania ze środków transportu po-
ruszanych siłą mięśni oraz po-
siadających kółka. Na lekcje –
oprócz rowerów można też doje-
chać na hulajnodze, rolkach lub
deskorolce – dodaje Łukasz Pu-
chalski, dyrektor Zarządu Dróg
Miejskich.

„Rowerowy Maj” to ogólno-
polska kampania społeczno-edu-
kacyjna, promująca zdrowy styl
życia oraz zrównoważoną mo-
bilność wśród dzieci, ich rodzi-
ców i nauczycieli.

Tegoroczna odsłona rozpoczę-
ła się 7 maja i potrwa do końca
miesiąca. Akcję poprzedziły
warsztaty w szkołach, uczestni-
cy dowiedzieli się na nich m. in.
jak bezpiecznie poruszać się po
drodze, prawidłowo zapiąć ro-
wer do stojaka i dlaczego warto
być aktywnym.

Za każdy dojazd do szkoły
uczeń otrzyma dwie naklejki –
jedną z nich przyklei na plakacie

klasowym, a drugą w swoim
dzienniczku. Im więcej przejaz-
dów, tym bardziej atrakcyjne na-
grody indywidualne i grupowe -
najaktywniejsze klasy wygrają
wyjątkowe wycieczki lub warszta-
ty (ufundowane przez partnerów
akcji). Jednak udział w kampanii
to przede wszystkim świetna za-
bawa, zwiększająca samodziel-
ność dzieci, pozwalająca im na
poprawę kondycji i nabranie do-
brych nawyków transportowych. 

Podsumowanie akcji i wręcze-
nie nagród już 9 czerwca. Ulica-
mi Warszawy przejedzie wtedy
parada rowerowa, będzie też
piknik przy Parku Fontann.

Sieć rowerowa w stolicy liczy
już ponad 530 km (w tym 401
km dróg dla rowerów, 68 km
ciągów pieszo-rowerowych i 62
km pasów i kontrapasów). Nie-
mal 2/3 z nich ma nawierzchnię
asfaltową. A popularność rowe-
ru, jako środka transportu syste-
matycznie rośnie – w 2015 r.
Warszawskie Badanie Ruchu
wykazało, że na rowerze odby-
wa się 3,8% podróży niepie-
szych a dziś udział ten szacuje
się już na 5,5%.

E d y t a  M a n t o r s k a

Wiosenny namiot burmistrza przy Metrze Ursynów

Szpital Południowy coraz bliżej

Rowerowy Maj po raz trzeci
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Piórem Derkacza

Makak zrobił sobie selfie!
Małpa wyrwała turyście aparat i zrobiła sobie selfie. Powstał spór sądowy, kto ma prawa au-

torskie do /bardzo udanego/ zdjęcia: małpa czy właściciel aparatu ?. Proces toczy się już kil-
ka lat i chociaż wszyscy stwierdzili, że autorem zdjęcia jest makak, to prawo autorskie przysłu-
guje wyłącznie  „osobom”.  Aparat zwany „małpką”, stał się najpierw przedmiotem pożądania
przez małpę. Potem małpa zrobiła portret małpy, by w konsekwencji wywołać spór o prawa mał-
py. Dobrze, że w tym sporze nikt nie oskarżył małpy o kradzież „małpki”.  Ludziom nie pozo-
staje nic innego, jak małpowanie  przebiegłego i fotogenicznego makaka.

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

Do wyborów samorządowych jeszcze kawał czasu, ale dwóch najpoważ-
niejszych kandydatów do prezydenckiego fotela w stołecznym ratuszu
już rozpoczęło kampanię wyborczą. Z ust Rafała Trzaskowskiego (Plat-

forma Obywatelska) i Patryka Jakiego (Zjednoczona Prawica), niczym z rogu ob-
fitości, posypały się pierwsze obietnice. Kandydaci wymierzyli sobie także pierw-
sze wyborcze kuksańce. Jaki zarzucił Trzaskowskiemu, że wywodzi się z ekipy skompromitowanej
aferą reprywatyzacyjną Hanny Gronkiewicz – Waltz, a jabłko, jak powszechnie wiadomo, daleko
od jabłoni nie pada. Z kolei Trzaskowski ugodził Jakiego w bardzo bolesny punkt, podważając je-
go nie warszawski rodowód i wyśmiewając pierwszy spot wyborczy urzędującego wiceministra, w
którym pokazano uroki Pragi, tyle że czeskiej, a nie warszawskiej.  To duży obciach dla przybysza
z dalekiego Opola, ubiegającego się o prezydenturę w stolicy państwa. Ale obciął się także kandy-
dat PO, który wszedł pomiędzy lud na Stokłosach, a objawił, że rzecz ma się na Kabatach. 

W pierwszych słowach swojej kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski obiecuje miejsce w pu-
blicznym przedszkolu każdemu nowo narodzonemu warszawiakowi. W drugich słowach popra-
wę sytuacji mieszkaniowej w stolicy, poprzez budowę w ramach programu “Dom dla Ciebie” pierw-
szych 1500 komunalnych mieszkań. W słowach trzecich zapowiedział uporządkowanie urbani-
stycznego chaosu, a w czwartych przytulenie do prezydenckiego serca seniorów oraz dbałość o
zdrowie naszych pięknych warszawianek. Przy mądrym zarządzaniu miastem każde z tych ha-
seł jest możliwe do zrealizowania, a to dobrze rokuje kandydatowi PO. Jednak i Patryk Jaki, choć
trochę został w blokach startowych ze względu na opieszałość Prezesa w oficjalnym namaszcze-
niu go na kandydata, przedstawił ciekawe i możliwe do spełnienia obietnice. Po pierwsze,  wy-
budowanie w stolicy kolejnych 50 żłobków i przedszkoli. Po drugie, jak najszybsze ukończenie
budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Po trzecie, utworzenie miejskiego programu in vi-
tro. Po czwarte, wydanie zgody na zorganizowanie w mieście Parady Równości, “o ile spełnio-
ne zostaną warunki formalne”. 

D wie ostatnie obietnice zalatują wyborczym lukrem kierowanym pod adresem osób homo-
seksualnych oraz par nie mogących doczekać się dziecka. Wszak podczas głosowania nad
ogólnopolskim projektem in vitro zgłoszonym przez PO Patryk Jaki był przeciw. Ale mo-

że tylko dlatego, że był to projekt wrogiej partii, a projektów zgłaszanych przez śmiertelnego wro-
ga, choćby były słuszne i na czasie, ludzie Prezesa nie mają prawa popierać. Tak więc pierwsze ko-
ty za płoty, ale wątpliwości pozostają. Mnie osobiście nurtuje to, że żaden z wymienionych kandy-
datów nie będzie w rządzeniu miastem samodzielny. Każdy z nich podlega bowiem partyjnej cen-
trali, która wystawia, wspiera i finansuje, a potem czegoś w zamian oczekuje. Posłuszeństwa mia-
nowicie. Tak to już jest w systemie wyborczym d`Hondta – lud wybiera, a aparaty partyjne mianu-
ją. Z długoletniego doświadczenia wiem, że dopóki nie pojawi się w stolicy charyzmatyczna postać
gotowa oprzeć się wpływom z zewnątrz, czyli wpływom różnych central, partyjnych koterii, czy bo-
gatych wpływowych deweloperów, stolica państwa nie będzie miała dobrego gospodarza.

Nic nie mam do partyjnych nomi-
natów, ale od wielu lat w wyborach
samorządowych głosuję na kandyda-
tów bezpartyjnych. Odnosi się to tak
do wyborów prezydenta Warszawy,
jak i wyborów do rady miasta oraz
rad dzielnic. Wyjątek czynię dla kan-
dydatów startujących w wyborach sa-
morządowych z list partyjnych, którzy
posiadają jedynie rekomendacje da-
nego ugrupowania, ale nie są jego
członkami. Mam tu na myśli ludzi z
zewnątrz znanych ze swoich doko-

nań, którzy zdecydowali się cokolwiek zrobić dla Warszawy. Takim przykładem może być zmarły
przed dwoma laty Stasiek Wielanek, warszawski bard, znakomity i na wskroś uczciwy facet. Mimo
że kandydował z listy partyjnej dostał mój głos. I nie tylko mój, bo został radnym Rady Warszawy. 

J eśli chodzi o prezydenturę Warszawy, mam przekonanie graniczące z pewnością, że gabi-
net przy Pl. Bankowym obejmie jesienią albo Trzaskowski, albo Jaki. Moje  czułki obserwa-
tora monitorującego od ponad ćwierć wieku prace tutejszego samorządu, podpowiadają,

że żaden z pozostałych kandydatów nie ma szans. Jan Śpiewak, najbardziej rozpoznawalny dzia-
łacz społeczny i samorządowy, jest lubiany przez dziennikarzy telewizyjnych, którzy chętnie zapra-
szają go studia. Potrafi być przekonujący, mówi jasno i zrozumiale nie gubiąc wątku, ale, niestety,
jest to tylko, czcza gadanina służąca maksymalnemu wypromowaniu nazwiska i przygotowaniu się
do startu w wyborach parlamentarnych w 2020 roku. Jest podobny w swojej wymowie do Piotra
Guziała, byłego burmistrza Ursynowa, znanego harcownika, który, owszem, potrafi pięknie prze-
mawiać, ale ogólnie. Nic konkretnego z jego przemówień nie wynika. 

Śpiewak usiłuje przypinać do swojej piersi ordery przynależne bohaterowi, który ujawnił aferę
reprywatyzacyjną w stolicy. Są to zwykłe przechwałki, bowiem medale za ujawnienie afery nale-
żą się kilku upartym dziennikarzom, a najwyższej klasy odznaczenia – redaktorkom Gazety Stołecz-
nej Iwonie Szpali i Małgorzacie Zubik. To po serii ich demaskatorskich publikacji w GS rozpętała
się burza. Natomiast rozbicie siatki cwaniaków drenujących rynek stołecznych nieruchomości ko-
munalnych i zarabiających setki milionów na “dzikiej” reprywatyzacji nie jest zasługą Jana Śpiewa-
ka czy innych krzykaczy z tzw. ruchów lokatorskich, lecz efektem zmiany władzy w państwie. Tak
więc Śpiewak nie dostanie ode mnie kreski, ponieważ nie zasłużył na moje poparcie. 

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa przyłączy się do ogólnopolskiego Ruchu Samorządowe-
go BEZPARTYJNI. Kandydatem na prezydenta Warszawy rekomendowanym przez to ugrupowa-
nie ma być Wojciech Kozak, były wiceprezydent i prezydent stolicy związany z nieboszczkami Unią
Demokratyczną i Unią Wolności. On również moim zdaniem ma zerowe szanse na prezydenturę,
jednak start w wyborach z pozycji kandydata na prezydenta stolicy pozwoli mu wyjść z politycz-
nego cienia. W Warszawie BEZPARTYJNI mogą uszczknąć cokolwiek w dzielnicach, ale jak idzie o
Radę Warszawy, to chyba za wysokie progi. Partia Razem odmówiła wejścia w wyborczą koalicję
z SLD, który ma startować wspólnie z kilkoma lewicowym kanapami, i to jest gruby polityczny błąd.
Razem ma dużo gorsze notowania w sondażach niż Sojusz, więc jako “samotny wilk” nie jest w sta-
nie ugrać zbyt wiele. Natomiast SLD ma szanse mocno zamieszać w Warszawie. Partia wyraźnie zwyż-
kuje w sondażach, a zapowiedziany start w wyborach Moniki Jaruzelskiej z pewnością napędzi So-
juszowi wiele głosów nie tylko emerytowanych żołnierzy oraz ich rodzin, lecz także kobiet mają-
cych lewicowe bądź centrolewicowe poglądy. 

P ostawa kierownictwa partii Razem jest niezrozumiała. W dzisiejszej konfiguracji wyłącz-
nie jedność może ponownie postawić na nogi zdemolowaną w 2014 r. lewicę. Tymczasem
Adrian Zandberg i jego koledzy z kierownictwa partii zachowują się tak, jakby byli w War-

szawie suwerenem, a dobry wynik wyborczy sprawą w 100 procentach pewną. Tego rodzaju poli-
tyka, polegająca między innymi na izolowaniu się od dysponującego znaną i rozpoznawalną od lat
marką SLD, jest drogą prowadzącą donikąd. Podobnie ma się rzecz na Ursynowie. Ugrupowania
obywatelskie zanotowały tu od 2010 r.  sporo sukcesów i wniknęły do świadomości mieszkańców.
Gdyby ich liderzy połączyli siły, obywatelscy mogliby, podobnie jak w 2010 r., osiągnąć znakomity
wynik i rządzić dzielnicą. Niestety, wzajemne personalne urazy biorą górę i wystawienie w wybo-
rach wspólnego bloku z Ursynowem w nazwie wydaje się niemożliwe. Kibicuję bezpartyjnym i nie
chciałbym po wyborach napisać “Sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało” lub “Miałeś chamie zło-
ty róg, ostał ci się jeno sznur”. A na to się zanosi.  

Cóż, Polskie społeczeństwo od wieków charakteryzuje nadmierna kłótliwość i zacietrzewienie, któ-
re ustępują wyłącznie w momentach zagrożeń dla bytu państwa. Bezpartyjni często szermują hasłem
„Politycy i partie do Sejmu”, ale kiedy przychodzi co do czego zamiast łączyć się i walczyć z partyj-
ną dominacją, tracą energię na wzajemne swary. Muszą wreszcie zrozumieć, że w upartyjnionej War-
szawie samodzielny start w wyborach to pewna klęska. Tylko łącząc się w wyborcze kupy można sku-
tecznie powalczyć z partyjnymi. Będę do tego namawiał przy każdej nadarzającej się okazji.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Kupą, mości panowie, kupą...

„Z ust Rafała Trzaskowskiego
(Platforma Obywatelska) i  
Patryka Jakiego (Zjednoczo-
na Prawica), niczym z rogu
obfitości, posypały się pierw-
sze obietnice. Kandydaci 
wymierzyli sobie także pierw-
sze wyborcze kuksańce”P rzechadzając się po okolicy, coraz częściej możemy poczuć charaktery-

styczny zapach grilla. Miesza się on z zapachem bzów, jaśminów, a
niedługo do listy dołączą akacje, lipy, i maciejki. Majowy długi week-

end był znakomitą okazją, aby spędzić go przy grillu. Słowo to w ostatnich la-
tach robi zawrotną karierę. Grillowanie stało się ulubionym sposobem na przy-
gotowanie, a następnie wspólne spożywanie potraw pod chmurką, a jeszcze lepiej pod pogod-
nym, błękitnym niebem. 

Grillowanie przeniknęło również do wszechobecnej polityki. W tym przypadku oznacza ono wy-
wieranie wpływu na określone osoby lub poddawanie ich szczególnej presji. Mogą być też „grillo-
wane” jakieś organizacje, a nawet całe kraje, ale to temat na inną okazję. 

Skupmy się zatem na urokach grillowania potraw, bo wszystko wskazuje na to, że mamy do czy-
nienia z „nową, świecką tradycją” – cytując klasyka polskiego kina Stanisława Bareję. 

Mają Anglosasi swoje barbecue, a my mamy grilla. Nazwa wprawdzie jest angielska, ale weszła
do naszego języka tak silnie, że stała się dla każdego Polaka oczywista i powszechnie akceptowa-
na. Trudno o inną, lepszą, która równie zwięźle, jak to angielskie zapożyczenie oddawałaby istotę
zjawiska.

Wytrawne powonienie jest w stanie z daleka rozróżnić, czy grillowana jest kiełbaska, karkówka,
kurczak, boczek, szaszłyk, kaszanka, czy warzywa. Co się tyczy warzyw, zazwyczaj na ruszcie lą-
duje cebula, cukinia, bakłażan, papryka (najlepiej biała), tak przynajmniej uważa mój znajomy Or-
mianin, a jest to specjalista od grillowania, zwłaszcza szaszłyków. W Armenii bowiem ten sposób
przyrządzania posiłków ma wieloletnią tradycję, znacznie starszą niż gdziekolwiek. Choć w jego wy-
konaniu samo przygotowanie mięsa, wymieszanie go z przyprawami trwa dość długo. W dodatku
nie uznaje on gotowych zestawów grillowych. Trzeba więc uzbroić się w cierpliwość i czekać aż po-
trawa będzie gotowa. 

Łatwo sobie wyobrazić, iż ktoś taki –
podchodzący do sztuki grillowania z
właściwą sobie pedanterią – może spra-
wić, że wygłodniałe towarzystwo bę-
dzie przebierać nogami niecierpliwiąc
się, kiedy wreszcie da się coś zjeść. Mo-
że być wtedy cokolwiek. Zwykle najbar-
dziej niecierpliwi dostają niedopieczone
jeszcze mięso, które dosłownie wyry-
wane jest przed czasem. Zresztą, jak tu

się powstrzymać, gdy w nozdrza uderza zniewalająca woń skwierczących, pachnących dymem pro-
duktów. Im bardziej głodni stają się oczekujący, tym danie smakuje lepiej. Apetyty rosną, a wygłod-
niali zjedzą niemal wszystko. Chciałoby się powiedzieć: na zdrowie! Ale czy naprawdę grillowane
jedzenie jest zdrowe? 

Opinie dietetyków i lekarzy w tej kwestii są raczej sceptyczne. Podczas opiekania na wolnym ogniu
wytwarzane są niekorzystne dla naszego zdrowia substancje. Są to m. in. wielopierścieniowe wę-
glowodory aromatyczne (WWA) mogące przyczynić się do rozwoju nowotworów. Zaleca się neu-
tralizowanie ich niekorzystnego działania przez dodawanie odpowiednich przypraw, np. kminku,
kolendry, imbiru, kurkumy, czy popularnego w naszej kuchni rozmarynu. Przyprawy te wykazują
właściwości antyoksydacyjne, czyli są antyutleniaczami. 

Szkodliwe związki z grupy WWA przedostają się nie tylko do naszego organizmu podczas pale-
nia papierosów czy grillowania, ale też trafiają do środowiska poprzez spalanie różnych materia-
łów opałowych. Są też w pojawiającym się u nas coraz częściej smogu. 

Innym szkodliwym aspektem towarzyszącym grillowaniu jest spożywanie ciężkostrawnych, nie-
przyjemnych dla żołądka i dla wątroby potraw, nierzadko obficie zakrapianych alkoholem. 

Tak czy inaczej, niewielu z nas odmówi sobie przyjemności grillowania. Choć jest ono wśród Po-
laków coraz bardziej popularne, to przecież nikt nie grilluje codziennie. Po pierwsze – nie mamy na
to czasu. Po drugie – pogoda nie zawsze na to pozwala. Korzystajmy więc z każdej nadarzającej się
sposobności, aby sobie pogrillować. Tłuste produkty można zastąpić innymi. O przepisy na zdro-
we dania z grilla dziś nie jest trudno. 

Grillowanie to przecież nie tylko jedzenie. To także zabawa, rozmowa, wymiana poglądów,
wspólne śpiewanie etc. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Grillowanie robi karierę

„Opinie dietetyków i lekarzy
w tej kwestii są raczej scep-
tyczne. Podczas opiekania
na wolnym ogniu wytwarza-
ne są niekorzystne dla na-
szego zdrowia substancje”
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W ostatni weekend kwiet-
nia szermierze z Klubu
Sportowego d’Artagnan-U-
rsynów odnieśli kolejne
sukcesy i wrócili z medala-
mi z zawodów, w których
brali udział. Tym razem
zwycięstwa nie tylko w War-
szawie, ale i na zachodnim
krańcu Europy, w odległym
Porto w Portugalii.

Mimo początku długiego ma-
jowego weekendu w świecie
sportu i szermierki nie było od-
poczynku i lenistwa. W niedzie-
lę 29 kwietnia w portugalskim
Porto odbył się Puchar Europy
do lat 14 (EFC U14), który był
organizowany pod patronatem
Europejskiej Federacji Szermier-
czej. W tym turnieju triumfował
florecista Tymon Lewicki, repre-
zentujący barwy ursynowskie-
go kluby d’Artagnan-Ursynów.

Tymon rewelacyjnie rozpoczął
turniej, wygrywając pewnie
wszystkie walki grupowe, dzię-
ki czemu do fazy pucharowej
przystąpił z numerem 1, stając
się liderem tych zawodów. W
walkach pucharowych potwier-
dził swoją doskonałą formę, ko-
lejne walki wygrywał pewnie i w
bardzo efektownym stylu. Do sa-
mego końca nie znalazł się ry-

wal, który byłby w stanie poko-
nać ursynowianina w walce na
florety, dlatego Tymon pewnie
stanął na najwyższym stopniu
podium, odnosząc historyczne
zwycięstwo w zawodach Pucha-
ru Europy w kategorii do lat
czternastu.

W tym samym dniu w stolicy
Polski, w Mistrzostwach Mazow-
sza i Warszawy rywalizowali
młodzi floreciści i florecistki.  Za-
wodnicy d’Artagnana wywalczy-
li 4 medale.

W niedzielnym turnieju w ka-
tegorii młodzików pierwsze swo-
je zwycięstwo w karierze odnio-
sła Julia Dąbrowska, stając na
najwyższym poziomie podium.
Przez cały dzień ani razu nie da-
ła się pokonać żadnej zawod-
niczce sygnalizując zwyżkę for-
my przed zbliżającymi się Mi-
strzostwami Polski Młodzików.
Brązowy medal w tej samej kate-
gorii wywalczyła Lena Cicho-
rowska.

W kategorii dzieci aż do fina-
łowej walki równie dobrej za-
wodniczki nie mogła znaleźć Na-
tasza Kuś. Ostatecznie Natasza
wywalczyła srebrny medal co
jest znakomitym osiągnięciem. 

Wśród chłopców po raz kolej-
ny bardzo dobrze spisał się Bar-

tek Kobierski, który stanął na 3.
stopniu podium.

ZZeessttaawwiieenniiee nniieeddzziieellnnyycchh
zzmmaaggaańń::

KKaatteeggoorriiaa mmłłooddzziikk - ddzziieewwcczzęęttaa::
Julia Dąbrowska - 1 miejsce
Lena Cichorowska - 3 miejsce
KKaatteeggoorriiaa ddzziieeccii - ddzziieewwcczzęęttaa::
Natasza Kuś - 2 miejsce
KKaatteeggoorriiaa ddzziieeccii - cchhłłooppccyy::
Bartosz Kobierski - 3 miejsce
Dzień wcześniej, w sobotę 28

kwietnia Mistrzostwa Mazow-
sza i Warszawy były areną dla
zawodników władających szpa-
dą, gdzie najmłodsi szermierze z
Ursynowa zadebiutowali w ry-
walizacji z innymi klubami.
Ostatecznie w Mistrzostwach

Mazowsza w szpadzie dzieci, za-
wodnicy ursynowskiego klubu
zdobyli 3 medale: Marysia Zięba
- 2 miejsce, Julka Binienda – 3
miejsce i Hania Musiał - 3 miej-
sce.

Dla Klubu Sportowego d’Ar-
tagnan-Ursynów był to napraw-
dę niesamowicie udany week-
end, który nie byłby tak efektow-
ny, gdyby nie praca trenerów:
Anety Grotek, Wojciecha Zabłoc-
kiego, Dariusza Parzuchowskie-
go i Lecha Koziejowskiego, pra-
cujących na co dzień ze swoimi
zawodnikami w klubie. Gratu-
lacje dla wszystkich zawodni-
ków i trenerów.

G r z e g o r z  A r c i s z e w s k i

Trzeba mieć nie lada talent i osobowość sceniczną, że-
by przez godzinę i czterdzieści minut, stojąc na scenie
niemal nieruchomo przed mikrofonem, szampańsko
zabawiać publiczność.

Arturowi Barcisiowi nie brakuje ani fantastycznych zdolności
aktorskich (co za dykcja!), ani charyzmy. Wystarczyło, że kapital-
nie opowiadał anegdoty ze swego życia zawodowego (głównie te-
atralne) czy śpiewał piosenki tematycznie związane z aktorską
profesją i dolą, by publiczność w Teatrze Za Dalekim w Domu Sztu-
ki SMB „Jary” na Ursynowie, z którą od razu nawiązał kontakt, za-
nosiła się od śmiechu.

Wybitny aktor wystąpił na deskach Za Dalekiego nie pierwszy raz,
o czym przypomniał na wstępie swego „Artur Barciś Show ARS”,
dodając, że na tę scenę, którą z górą 30 lat temu współtworzył Zbi-
gniew Zapasiewicz, zawsze powraca z przyjemnością. Wzruszają-
ce wyznanie artysty widzowie (wszystkie miejsca na sali były zaję-
te) nagrodzili brawami.

Oklaski rozległy się ponownie, gdy dobiegł końca ten solowy
popis – nie tylko dowcipny, ale i na swój sposób edukacyjny. Albo-
wiem między anegdotami i piosenkami Barciś przemycił wiele cie-
kawostek o sztuce Melpomeny oraz jej kulisach. Spektakl został sfi-
nansowany ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

A B U

W Szkole Podstawowej nr 16 im. Tony Halika w
Warszawie w klasie 3a zagościł Miś Paddington.

Od początku roku szkolnego miś odwiedza domy uczniów i pisze
pamiętnik z wizyty. Dzieci są z tego bardzo zadowolone. W czasie
trwania projektu tworzą różnego rodzaju prace plastyczne, mają
ciekawe wyzwania i zadania, jak na przykład zrobienie samemu
marmolady. Uczniowie przygotowują zadania w języku polskim oraz
angielskim.

W projekt zaangażowane są dzieci z następujących krajów:
Francja – wyspa Reunion; Ukraina – Zaporoże, Charków, Kamenske;
Hiszpania – Oviedo;  Słowenia – Kocevje, Turcja –Izmir; Polska –
Warszawa, Krośnica, Toruń.

Dzieci wysyłają do siebie listy oraz kartki świąteczne, przy tym
świetnie się bawią i lepiej poznają. Projekt „Paddington Bear Team”
jest dobrze zorganizowany i łączy dzieci z całego świata.

Ł u k a s z  P i o t r o w s k i

Szampański wieczór 
z Arturem Barciseim

Projekt „Paddington Bear Team”

Szermierze z d’Artagnan-Ursynów triumfują w Warszawie i Porto
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PPOOŻŻYYCCZZKKII WW 2244 HH (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

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

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

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

SSKKUUPP AAUUTT 
II MMOOTTOOCCYYKKLLII
KAŻDY STAN, 
791 373 004

AANNGGIIEELLSSKKII, różne poziomy.
Duże doświadczenie. Dojeżdżam,
502 378 901

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

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

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

BBUUDDOOWWLLAANNAA z warunkami
zabudowy w gminie Prażmów,
1500 m2, 30 km od Warszawy, 
65 zł/m2. Tel. 604 823 665

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2,
Prażmów, 602 770 361

DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjno-
budowlane, leśne, Prażmów, 
602 770 361

SSPPRRZZEEDDAAMM ogródek w
Kajetanach, 604 58 17 80

WWYYNNAAJJMMĘĘ lub sprzedam lokal
użytkowy w Piasecznie 107 m2,
602 253 180 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400,,
wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

MMiieesszzkkaanniiaa::
! 6600 mm 22, Nowe Miasto, super

standard, cisza, spokój, 
601 720 840

!CCeennttrruumm,75 m2, 3 pok., 
ul. Wilcza,  świetny standard, do
wejścia, 601 720 840

!MMookkoottóóww, 58 m2, 
2 pokoje,wysoki standard, blisko
metra, ochrona, garaż, 
601 720 840

!MMookkoottóóww, 57 m2, 2 pokoje,
kamienica, ładne, do wejścia, 
601 720 840

!MMookkoottóóww, al. Wilanowska,
118 m2, 4 pok., piękne mieszkanie
z ochroną, cisza, spokój, 
601 720 840

!MMookkoottóóww Górny, 70 m2,
4 pok., zł 560 tys., do neg., 
601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, Morskie
Oko, 60 m2, super standard, cisza i
spokój, kamienica, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 2 pok.,60 m2, ładne
mieszkanie z wielkim balkonem,
blisko metra, nie wymaga
remontu, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 3 pok.,65 m2, 
dobry standard, do wejścia, ul.
Lanciego, 620 tys.zł, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 53 m2, do wejścia,
370 tys.zł, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 4 pok. 103 m2,
piękne mieszkanie w wysokim
standardzie, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 87 m2, 3 pok., tylko
780 tys. zł, ładne - do wejścia, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, 139 m2, ładne
mieszkanie, ochrona, cisza, spokój,
tylko 1.200 tys. zł - do neg., 
601 720 840

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, ok.

ul. Jagielskiej, działka 1500 m2, do
wejścia, 601 720 840

!DDoomm ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na 
działce 1300 m2. Cicha, spokojna
okolica, tylko 350 tys.zł, 
601 720 840

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

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

!KKoonnssttaanncciinn, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1.049 tys.
zł, 601 720 840

!MMookkoottóóww, pół bliźniaka
220/280 m 2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra 
cena 1.290 tys. zł, 601 720 840,, 

!MMookkoottóóww, okolice
Wałbrzyskiej - pół bliźniaka na
działce 450 m2, dobry standard,
do wejścia, blisko metra, dobra
cena, 601 720 840,, 

! PPoowwssiinn, 240m2, ładne pół
bliźniaka, dobry standard, piękny
ogród, tanio 1.250 tys. zł, do neg.,
601 720 840,, 

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

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

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, dobra
cena, do wejścia, 1.800 tys. zł - do
neg., 601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

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

! JJóózzeeffoossłłaaww, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,

!KKoonnssttaanncciinn, działka 1671 m2,
piękna, wszystkie media, dobra
cena, 601 720 840,

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

!WWiillaannóóww, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja  350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

!ZZłłoottookkłłooss, działka 2000 m2,
okazja, 601 720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!MMookkoottóóww 125 m2, Pod

Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem. 
Cena 6500 zł., 601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee::
!WWiillaannóóww, lokal handlowy 

76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa 

ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,
aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,

WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, 
SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 

TTeell..:: 660011 772200 884400,,
wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400,,
wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

SSZZKKOOŁŁAA PPOODDSSTTAAWWOOWWAA 
ww MMyyssiiaaddllee (ul. Kwiatowa 28)

zatrudni na stanowiska
nauczycieli:

– fizyka (1 osoba, 11 godzin)
- chemia (1 osoba, 11 godzin) 

- terapia pedagogiczna (1 osoba,
22 godziny) 

- psycholog (1 osoba, 11 godzin) 
- wychowanie fizyczne (1 osoba,

18 godzin) 
- wychowanie fizyczne (1 osoba na

zastępstwo, 18 godzin) 
- j. hiszpański (1 osoba na

zastępstwo, 18 godzin) 
- j. angielski (1 osoba na
zastępstwo, 18 godzin)

- j. angielski (2 osoby, 18 godzin) 
- wspomagający (4 osoby, 20

godzin) wymagana
oligofrenopedagogika 

- bibliotekarz (1 osoba, 16 godzin) 
- wiedza o społeczeństwie (1 osoba

na zastępstwo, 9 godzin) 
- historia (1 osoba na zastępstwo, 

9 godzin) 
- matematyka (1 osoba, 18 godzin)

CV proszę przesyłać na adres 
e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl,
telefon kontaktowy (22) 462-85-20

ŚŚLLUUSSAARRZZAA – operatora prasy
krawędziowej, spawacza i do
przyuczenia, 602 253 180
jozefmalecki@wp.pl 

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ kucharza, pomoc
kuchni, kierowcę. Konstancin-
Jeziorna, także w weekendy,
święta, 600 250 437

AAAAAA  AANNTTEENNYY..  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,,
drzwi antywłamaniowe, 

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

CCYYKKLLIINNAA, 22 240 36 56
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16

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

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214 

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

GGAAZZ, hydraulika, 513 965 304
GGLLAAZZUURRAA, hydraulika, 

22 240 87 31
GGLLAAZZUURRAA, remonty, 

796 664 599
HHYYDDRRAAUULLIIKKAA, remonty, 

602 651 211

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 

505 73 58 27
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907 

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREEMMOONNTTYY i wykończenia,
uprawnienia, 880 880 690

RREEMMOONNTTYY łazienek
kompleksowo, 690 613 034

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO,, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

SSZZYYBBKKIIEE remonty, 535 395 588
ŚŚLLUUSSAARRSSTTWWOO, kraty,

balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601 36 22 82

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT BBUUSSEEMM, TANIO,

SOLIDNIE, 604 555 942

UUDDRROOŻŻNNIIAANNIIEE kanalizacji,
maszynowo, 602 651 211

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem,
styrobeton, 668 327 588 

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

PPOOMMOOCC psychologiczno-
pedagogiczna rodzice i dzieci 3-10
lat, psycholodzy dziecięcy,
doświadczenie, Sadyba, 
tel. 539 605 458
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Co i kto Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

Centrala 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  4 4 3  6 4  0 0
Wydział Obsługi Mieszkańców

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

Urząd Skarbowy 2 2  5 0 2  0 0  0 0
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
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Kiepski prawnik, pan magister,
Co intencje ma nieczyste,

Za którego złamanego nie dam grosza,
Jak sam przyznał, bez oporu,

Nie szanuje profesorów,
Mając za nic zdanie Zolla i Strzembosza.

Za to może, w ramach rządu,
Niezależność zniszczyć sądów,

Zmieść elity, żeby wzrosła jego ranga.
Dziś nabytkiem jest bezcennym,
Ten, co wspierał stan wojenny,

I sędzina, co za męża ma Wolfganga.

RReeffrreenn::

Nowa jakość w polityce:
Jaki Prezes, taki wice,

Mamy nowy trend w kulturze i nauce.
Niszczy się autorytety,

Bo na władzę ma apetyt
Zwykły prostak, chmara żuli, różne buce.

22

Kiedyś, dążąc do kariery,
Trzeba było mieć maniery, 

Elegancję, erudycję, szyk, kulturę.
Wybierano ludzi z klasą,

Dziś kit można wcisnąć masom,
I wybiorą byle jaką kreaturę.

Komu w głowie brak oleju,
Albo się nawąchał kleju,

Może łatwo wejść do Sejmu lub Senatu.
Mierny, bierny, ale wierny,

W mig wykona plan misterny,
I zamieni kraj ojczysty w dom wariatów.

RReeffrreenn:: Nowa jakość w polityce…

33

Można zrobić, to się zdarza,
Dygnitarza z perukarza,

Taka teraz dominuje rasa panów.
Pani burmistrz z gminy Brzeszcze,
Może sobie w Sejmie wrzeszczeć,

Jako premier udający męża stanu.

Inna wali w łeb obuchem:
Bartoszewski był pastuchem!

Dla niej dobre wychowanie nic nie znaczy.
Nie zaznała roli matki,

Ale lubi jeść sałatki,
I każdego przeciwnika obsobaczy.

RReeffrreenn:: Nowa jakość w polityce…

44

Dość się pewnie czuje władza,
Gdy kumplami poobsadza

Wszystkie stołki, stąd ta ciągła walka z czasem.
Warto dziś, bo to jest w cenie,

Wójta z Pcimia mieć w Orlenie,
Chodzi o to, by się udał skok na kasę.

Aby rządzić dwie kadencje,
Niepotrzebne kompetencje,

Byle modlić się i klęczeć przed ołtarzem.
Choćbyś nawet tonął w grzechach,

Gdy cię poprze ważny klecha,
Możesz liczyć na sowite apanaże.

RReeffrreenn:: Nowa jakość w polityce…

55

Dziś zrzucamy z piedestału,
Resztki dawnych ideałów,

Za to miarę patriotyzmu mamy taką:
Można się nie skalać pracą,

Byle tylko biegać z racą,
W kominiarce, krzycząc głośno: śmierć lewakom.

Żaden Gajos, Stuhr i Jandy,
Nie pasują do tej bandy,

Nie znajdują dziś uznania weterani,
Dziś są wzorem, niech ja skonam,

Ci co grali faraona,
Albo babcię Józefinę na plebanii.

RReeffrreenn:: Nowa jakość w polityce…

Mógłbym dalej tak wyliczać,
Choćby orłów z Woronicza,

Ale nie chcę już zaprzątać wam uwagi,
Wierzę wciąż, że kraj się zbudzi,

Że już dość mamienia ludzi,
I że wreszcie ktoś zawoła: Król jest nagi!

NOWA JAKOŚĆ W POLITYCE

W o j t e k  D ą b r o w s k i

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

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

PPiiąątteekk,, 1111 mmaajjaa,, 1188..0000:: Galeria
Domu Sztuki zaprasza na otwar-
cie wystawy „Irysy w malarstwie
Doroty Wejchert. Wstęp wolny.

SSoobboottaa,, 1122 mmaajjaa,, 1144..0000 ii
1155..3300:: Teatrzyk Dziecięcy Sia-
daj Pała! zaprasza na spektakl
„Jak wesoło w Hałasowie”.
Wstęp wolny.

SSoobboottaa,, 1122 mmaajjaa,, 1177..0000-2200..0000::
„Wiosenna Potańcówka”. Zabawę
poprowadzi DJ Jerry. Wstęp wolny.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Zapraszamy na występ Dariu-
sza Rączki i grupy Bez Cienia Ciszy
w sobotę 12 maja o godzinie 18:00. 

1133 mmaajjaa oo ggooddzziinniiee 1177::0000 za-
praszamy na wernisaż wystawy
„Ptaki- wielkie poruszenie” au-
torstwa Iwony Ostrowskiej (ma-
larstwo/ grafika). 

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

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

1188 ii 1199 mmaajjaa ww ggooddzziinnaacchh 1177::0000
- 2211::0000 odbędzie się wiosenna
edycja Warsztatów Rockowe iM
Granie. W wiosennych klimatach
Warsztaty poprowadzą zawodowi
muzycy: wokal - Aleksandra Chlu-
dek, gitara elektryczna - Krzysz-
tof Zawadka, gitara basowa - An-
drzej “Pierwiastek” Potęga, per-
kusja - Michał Biernacki. 

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1155..0055 –– wwttoorreekk – spotkanie z p.
Anną Reichert w cyklu Architek-
ci i artyści sztuk pięknych II RP pt.
„Lucyna Messal: dlaczego war-
szawka uwielbiała Messalkę?”

1177..0055 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie z
prof. Izabellą Rusinową w cyklu
wieczorów czwartkowych pt. „Lud-
ność tubylcza Ameryki Północnej”

PPoocczząątteekk zzaawwsszzee oo 1199::0000.. 

Spacer wzdłuż budowy POW
Cieszące się ogromną popularnością spacery wzdłuż POW

wracają w wielkim stylu!Chyba nie ma mieszkańca Ursynowa i
całej Warszawy, który nie wypatrywałby końca budowy Południo-
wej Obwodnicy Warszawy (POW). Wiele osób oczami wyobraź-
ni widzi się też w pierwszym w Warszawie parku linearnym, któ-
ry powstanie nad tunelem na Ursynowie. Zapraszamy na bezpłat-
ny spacer wzdłuż budowanej właśnie trasy ekspresowej. 

Podczas spaceru dowiecie się jak okoliczny teren będzie wy-
glądał po ukończeniu tej inwestycji. Zobaczycie niezwykle efek-
towne wizualizacje przyszłego parku. Porównamy go z najsłyn-
niejszymi linearnymi parkami na świecie, m.in.: z nowojorskim
The High Line Park i seulskim Skygarden. Spacer nie będzie do-
tyczył tylko przyszłości Ursynowa. Będzie to okazja do poznania
historii tych terenów, w tym dziejów m.in.: wsi Wolica, PGR-u Wi-
lanów oraz tzw. “chaty tureckiej”. Co ciekawe, już w latach PRL-
u, właśnie tu była projektowana trasa tzw.: “Niebieskich Migda-
łów”. Dowiecie się również, jak miał wyglądać niezrealizowany
układ drogowy planowany dla Ursynowa, w czasach budowy
wielkich osiedli naszej dzielnicy. Poznacie także początki trak-
tu służewskiego i kolejne koncepcje reaktywacji tego historycz-
nego duktu. Zapraszamy na spacer śladem przyszłości i przeszło-
ści Ursynowa. Wszyscy chętni będą mogli po spacerze obejrzeć
film przedstawiający wizualizację parku linearnego planowane-
go nad budowanym tunelem POW. Spacer organizuje Inicjaty-
wa Mieszkańców Ursynowa (IMU) oraz Klubokawiarnia KEN54.

SSttaarrtt:: 12 maja (sobota) godz. 14.00
MMiieejjssccee ssppoottkkaanniiaa:: ul. Płaskowickiej róg ul. Pileckiego (płn-

wsch. narożnik od strony parkingu)

W przedostatnią kwietniową sobotę w Domu Sztuki dziecięcy te-
atr “Siadaj` Pała”zaprazentował autorskie przedstawienie Małgo-
rzaty Grzesikowskiej pt.”Dlaczego dzieci nie chcą spac?”.Przez trzy
kwadranse scena kipiała dziecięcą energią, melodyjne piosenki w
wykonaniu milusinskich wzruszały i bawiły.

Teatrzyk Siadaj-Pała, który już od 25 lat działa na Ursynowie za-
rażając dzieci teatralnym bakcylem, zaprasza również 12 maja na
ul. Wiolinową na kolejną premierę “Jak wesoło w Hałasowie”
Wstęp wolny.

„Jak wesoło w Hałasowie” 
z Teatrzykiem Siadaj Pała
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