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M ieszkańcy Warszawy w
ogóle, a Ursynowa w
szczególności mogą szero-

ko otworzyć oczy ze zdumienia.
Otóż 9 maja w bardzo skromny spo-
sób została uczczona pamięć 183
ofiar katastrofy Iła-62, do której
doszło przed trzydziestoma laty.
Jak wiadomo, na skutek potężnych
awarii spowodowanych wadą ma-
teriałową jednego z elementów sil-
nika pilotujący maszynę ursyno-
wianin Zygmunt Pawlaczyk nie był
w stanie doprowadzić jej do szczęśli-
wego lądowania na Okęciu i samo-
lot rozbił się w Lesie Kabackim, nie-
całe 6 kilometrów od płyty lotniska.
Załoga iljuszyna wykazała pełny
profesjonalizm, próbując do ostat-
niej sekundy lotu wykonywać ra-
cjonalne czynności. Kapitan Pawla-
czyk nie krzyknął rozpaczliwie „kur-
wa!” chwilę przed upadkiem airline-
ra PLL LOT „Kościuszko”, lecz ele-
gancko pożegnał się z załogą wieży
operacyjnej słowami: „Dobranoc,
do widzenia, cześć, giniemy...”. 

N ic więc dziwnego, że za-
równo władze, jak i miesz-
kańcy Ursynowa starają

się w każdą rocznicę tragedii do-
wieść, że pamiętają o ofiarach owe-
go niedokończonego rejsu Warsza-
wa – Nowy Jork. Zresztą jedna z
ulic w dzielnicy oraz pobliski skwer
noszą imię pilota, który zrobił co
mógł, żeby uratować i maszynę, i
ludzi znajdujących się na pokła-

dzie. Tym bardziej zadziwiające
wydaje się w tym kontekście pom-
patyczne, nieporównywalne z ci-
chą uroczystością w Lesie Kabac-
kim czczenie pamięci ofiar upadku
rządowego tupolewa pod Smoleń-
skiem (10 kwietnia 2010 roku). 

O ile w miejscu katastrofy
Iła-62 przyklękli po pro-
stu przedstawiciele ursy-

nowskiego ratusza i została odpra-
wiona msza święta w intencji 183
osób, które w 1987 znalazły kres
życia na Kabatach, o tyle dzień
później z ogromną pompą, przy
udziale najwyższych władz pań-
stwowych, czczono na Krakowskim
Przedmieściu... 85. miesięcznicę
dramatu smoleńskiego, do którego
doszło akurat nie z powodu wady
fabrycznej samolotu, ale z winy
konkretnych decydentów, bez-
wstydnie godzących się od począt-
ku do końca ekspedycji na łamanie
regulaminu lotów HEAD (lądowa-
nia na wojskowym złomowisku
Siewiernyj nie wolno było nawet
zaplanować), jak również zasad
lotniczego ABC. 

Ż al wszystkich 96 osób, któ-
re zginęły pod Smoleń-
skiem, i nawet nie wypada

tu wyróżniać prezydenta Lecha
Kaczyńskiego jako inicjatora i sze-
fa całej wyprawy. No bo któż, jak
nie on, mając skądinąd najlepsze
intencje, poprowadził ludzi na
śmierć?  Lecąc do Smoleńska,
chciał  jak najgodniej upamiętnić
ofiary mordu katyńskiego, tym-
czasem o nich jakby zapomniano
i nic, tylko gada się w kółko o nim
jako o bohaterze. A to przecież
całkowite odwrócenie proporcji.
Sam Lech był nadzwyczaj porząd-
nym człowiekiem i niewątpliwie
należy mu się dobra pamięć, ale –
na miły Bóg – czas już na opamię-
tanie. Jak długo bowiem mamy

wynosić pod niebiosy naszą orga-
nizacyjną bylejakość i na doda-
tek stawiać w związku z tym po-
mniki, skoro wypadałoby raczej
powiedzieć: ciszej nad tą trum-
ną...I starczy. 

T rudno zaprzeczyć, żeśmy
się dorobili takiej narodo-
wej tradycji, iż najbardziej

lubimy czcić klęski i niepowodze-
nia. Żeby z tym zerwać, prowadzę
właśnie kampanię medialną, któ-
rej celem jest pośmiertne uhonoro-
wanie zdobywczyni pierwszego
olimpijskiego złota dla Polski –
Haliny Konopackiej – Orderem
Orła Białego. Konopacka (uro-
dzona w 1900, zmarła w 1989)

wygrała w sporcie absolutnie
wszystko, co było do wygrania,
stała się też uosobieniem nowo-
czesnej Polki na miarę XX wieku.
Ta mająca sylwetkę modelki (181
cm, 66 kg) dyskobolka, a także
utalentowana poetka i dzienni-
karka, a przede wszystkim wielka
patriotka odznaczyła się we wrze-
śniu 1939 prawdziwie bohater-
skim działaniem. Wzięła bowiem
udział w ekspedycji ratującej naj-
większą część zapasu złota Banku
Polskiego. Szefem przedsięwzię-
cia, mającego na celu uratowa-
nie tego skarbu narodowego przed
niemieckim najeźdźcą, był mąż
Haliny – sławny piłsudczyk płk

Ignacy Matuszewski, którego pro-
chy zostały sprowadzone niedaw-
no ze Stanów Zjednoczonych do
Polski. Złoto wywieziono miejski-
mi autobusami i ciężarówkami,
a jeden z tych pojazdów popro-
wadziła osobiście (pod niemiec-
kimi bombami) mistrzyni olim-
pijska z Amsterdamu (1928). Po-
przez Rumunię, Morze Czarne,
Bliski Wschód transport dotarł
szczęśliwie do siedziby rządu emi-
gracyjnego we Francji. Była aku-
rat Konopacką osobą, która ni-
czego nie przegrała i może dlate-
go przez wiele lat władze Rzeczy-
pospolitej nawet nie pomyślały,
by ją godnie uhonorować. Wyjąt-

kiem stał się wspomniany prezy-
dent Lech Kaczyński, który chciał
przyznać pośmiertnie Halinie Or-
der Orła Białego, ale gdy zginął
pod Smoleńskiem, o sprawie za-
pomniano. 

N a szczęście dochodzą mnie
słuchy, że o przyznaniu te-
go najwyższego odznacze-

nia Konopackiej myśli już obecny
prezydent Andrzej Duda. Może on
więc zerwie ze zwyczajem honoro-
wania wyłącznie tych narodowych
bohaterów, którzy zginęli przy wy-
konywaniu obowiązków albo – mi-
mo nadludzkich wysiłków – nie
zdołali wypełnić swej misji. Pięknej
pani Halinie akurat wszystko się w
życiu udało i nie jest to chyba coś,
co ma ją deprecjonować. Tak jak
nie deprecjonuje kapitana Tade-
usza Wrony to, że w 2011 potrafił
posadzić na Okęciu Boeinga 767
bez wysuniętego podwozia i nie tyl-
ko uratował życie wszystkim pa-
sażerom, ale i sam w tej trudnej
sytuacji nie zginął.

A wracając do spraw ursy-
nowskich, pozwolę sobie
wyrazić wiarę, że gdzieś w

czeluściach biurek ekologów nie
zginie sprawa budowy ulicy Ro-
snowskiego, czyli końcowego od-
cinka ważnego połączenia z Wila-
nowem. Burmistrzowi Ursynowa
Robertowi Kempie ktoś rzucił kło-
dy pod nogi, robiąc rwetes, że na
tym odcinku okres lęgowy ma
gniazdująca tam sójka i trzeba
na kilka miesięcy wstrzymać pra-
ce. Wobec wagi wspomnianej in-
westycji żywię nadzieję na jej po-
myślne zakończenie i pozostaje
mi tylko przywołać znane ptasie
zawołanie ze stanu wojennego:
nie pokona ORŁA WRONA. 

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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PPAASSSSAA:: ZZbblliiżżaa ssiięę kkoolleejjnnaa NNooccyy MMuuzzeeóóww..  JJaakk ttoo wwyyddaarrzzeenniiee wwyygglląąddaa ww ttyymm rrookkuu?? 
RROOBBEERRTT KKEEMMPPAA:: Na Noc Muzeów na Ursynowie zapraszam 20 maja w  godz. 19.00-1.00. W wy-

darzeniu na terenie Ursynowa już tradycyjnie biorą udział: Centrum Europejskie Natolin, Metro War-
szawskie, UCSiR, Galeria Działań, Księgarnia Badet, Stowarzyszenie Awangarda, a także kilka oddzia-
łów Biblioteki Publicznej im. J. U. Niemcewicza, która największą niespodziankę, związaną z naszym
Patronem, przygotowuje dla mieszkańców w Ursynotece-Muzeum przy Barwnej 8. Tradycyjnie dużo
będzie się dziać w Urzędzie Dzielnicy. Miłośnicy gier planszowych będą mogli pograć sobie w rzadko
spotykane gry, a inni obejrzą pokazy bicia monety okolicznościowej, z okazji 40 lat Ursynowa, zrobią
sobie zdjęcie w moim fotelu, a zagra im……niezwykle oryginalny instrument. Podsumowując: w tym
roku w przedsięwzięciu bierze udział większa liczba podmiotów niż w latach ubiegłych.

CCzzyy ww ttaakkiimm rraazziiee ww tteeggoorroocczznneejj NNooccyy MMuuzzeeóóww UUrrssyynnoowwiiee ppoojjaawwiiąą ssiięę jjaakkiieeśś nnoowwoośśccii??
Tak, oczywiście, z roku na rok nasza oferta jest coraz bardziej atrakcyjna. Największym hitem mo-

że okazać się tegoroczny debiutant – parafia św. Katarzyny, która udostępni do zwiedzania nie tylko
kościół, ale także krypty i cmentarz stary. Zwiedzać je jednak będzie można jedynie z miejskimi
przewodnikami, którzy będą przyjeżdżać co pół godziny autobusami bezpłatnej linii specjalnej kur-
sującej tego wieczoru po dzielnicy. Pierwszy do kościoła św. Katarzyny dotrze pewnie ok. godz. 20-
tej. Na co dzień katakumby nie są udostępnianie mieszkańcom. Debiutuje u nas także Komisariat Po-
licji przy Janowskiego 7, gdzie będzie można oznakować swój rower i zarejestrować go w policyjnej
bazie. Warto skorzystać z tej okazji.

CCzzyy ttaakk jjaakk ww zzeesszzłłyymm rrookkuu bbęęddzziiee PPaann ooppoowwiiaaddaałł mmiieesszzkkaańńccoomm oo nnaasszzeejj ddzziieellnniiccyy??
Tak, w sobotę będę po raz drugi występować w roli przewodnika dwóch wycieczek po naszej

dzielnicy. Tym razem również angielskim busem.  Zapisy na wycieczki już od najbliższego poniedział-
ku czyli 15 maja.  W zeszłym roku w wycieczkach, w których przedstawiałem historię Ursynowa, wzię-
ło udział prawie 100 osób, a całe wydarzenie rokrocznie przyciąga do nas prawie 3000 mieszkańców.
Na wszystkie wydarzenia jeszcze raz serdecznie zapraszam, zwłaszcza że obchodzimy jubileusz 40-
lecia. To idealny powód, aby jeszcze lepiej poznać Ursynów i jego najciekawsze miejsca.

Rowerzyści zebrali się pod
Kościołem św. Katarzyny
przy ul. Fosa 17 – w naj-
starszej parafii zarówno
na Ursynowie, jak i w
Warszawie, która urzeka
nie tylko swoim zewnętrz-
nym pięknem, lecz także
historią, a której początki
sięgają najdawniejszych
czasów miasta. 

Przewodnikiem wycieczki był
Mariusz Prządak, który pierw-
szy mini-wykład poprowadził już
na miejscu zbiórki – pod kościo-
łem Św. Katarzyny. Pokazał ze-
branym fotografie starego Ursy-
nowa, na który składało się wów-
czas kilka małych wsi, a także
opowiedział o najważniejszych
wydarzeniach, które miały miej-
sce na tym terenie. Podkreślił,
że miejsce, na którym posado-
wiono kościół, było początkowo
miejscem kultu pogańskiego. Ko-
ściół w swoim pierwotnym
kształcie powstał,  zanim po-
wstała Warszawa. 

Następnie grupa ruszyła do
Gucin Gaju – ogrodu u podnóża
skarpy wiślanej i kościoła, któ-
rego początki sięgają pierwszej
połowy XIX wieku. O tym wy-
jątkowym miejscu opowiadał nie
tylko przewodnik, ale i uczestni-
cy wycieczki, którzy chętnie dzie-
lili się z pozostałymi swoją wie-
dzą. Potem był Fort „Służew”
wchodzący w skład Twierdzy
Warszawa, a następnie rowerzy-
ści zwiedzili teren SGGW, gdzie
obok Pałacu (słynna Roskosz),
mieszczą się unikatowe socre-
alistyczne budowle posadowio-
ne na terenie dawnego majątku
Juliana Ursyna Niemcewicza –
patrona  naszej Dzielnicy. W tym
miejscu wyjaśnił się też tytuł wy-
cieczki „BAŻANTY W WA-
SZYNGTONIE, CZYLI… NA UR-
SYNOWIE?”.  Okazało się, że
J.U. Niemcewicz  hodował w

swoim majątku  bażanty, a ze
względu na fascynację Stanami
Zjednoczonymi chciał nazwać
swoje dobra Waszyngtonem lub
Ameryką. 

W programie wycieczki znala-
zło się również zwiedzanie pozo-
stałości po dawnych wsiach, któ-
re dały prapoczątek dzisiejszej
dzielnicy tj. Służew, Wolica, Mo-
czydło.  Dalej trasa wiodła „trak-
tem czerskim” aż do 600. letnie-
go dębu Mieszko i dalej do zabyt-
kowego zespołu pałacowo-par-
kowego „Natolin”. Następnie

grupa przejechała zabytkową
aleją kasztanową, koło krzyża,
który jest jedną z nielicznych pa-
miątek z Powstania Styczniowe-
go na terenie Dzielnicy, a dalej
do głazu upamiętniającego po-
stać historyczną – rycerza An-
drzeja Ciołka, właściciela dóbr
Kabaty. Folwark Moczydło – ru-
iny zabytkowych stajni – był
ostatnim punktem na trasie.
Największy jego rozkwit przy-
pada na początek XX wieku, kie-
dy właścicielem majątku był Mi-
chał Róg, a Folwark Moczydło
stał się zapleczem nowo powsta-
łych torów Wyścigów Konnych.
Na koniec wszyscy otrzymali pa-

miątkowe gadżety ufundowane
przez Dzielnicę, a zwycięzca
konkursu otrzymał książkę o Ur-
synowie  „Bloki  w Słońcu”. 

Wycieczka rowerowa została
zrealizowana w ramach Budże-
tu Partycypacyjnego na rok
2017.  Jest to pierwsza z cyklu
bezpłatnych wycieczek rowero-
wych z przewodnikiem po Ursy-
nowie. Kolejna wycieczka odbę-
dzie się 21 maja. Tym razem bę-
dzie to „Ursynów poligonem ar-
chitektury  i urbanistyki”. Będzie
to wycieczka śladem zrealizo-

wanych i niezaistniałych utopij-
nych wizji architektonicznych
dotyczących Ursynowa. Zbiórkę
zaplanowano o godz. 11.00 u
zbiegu ulicy Bartoka 8 i Alei Ko-
misji Edukacji Narodowej. 

„Z okazji 40-lecia Ursynowa
warto jeszcze bliżej poznać naszą
małą ojczyznę. Okazją są bez
wątpienia rowerowe wycieczki
historyczne, które właśnie wy-
startowały. Zapraszam wszyst-
kich mieszkańców do wykorzy-
stania tej niezwykłej szansy zdo-
bywanie wiedzy łączy się z wpły-
wającą pozytywnie na kondycję
jazdę na rowerze” – zachęca za-
stępca burmistrza Łukasz Ciołko.

Urząd Dzielnicy Ursynów
przedstawił listę 125 pro-
jektów Budżetu Partycy-
pacyjnego na 2018 rok, na
które będzie można głoso-
wać w dniach 14-30 czerw-
ca 2017 roku.  

Lista powstała w wyniku we-
ryfikacji szczegółowej projektów
zgłoszonych na Ursynowie w ra-
mach IV edycji BP. Na realizację
pomysłów mieszkańców na
2018 rok na Ursynowie przezna-
czono kwotę 6 300 000 złotych.
Jest to druga, co do wysokości,
kwota w porównaniu z innymi
dzielnicami Warszawy. Lista pro-
jektów jest dostępna na stronach
internetowych urzędu.

„Dużo pracy za nami, a jej
efektem jest ponad 100 projek-
tów, które będzie można zreali-
zować, jeśli wybiorą je miesz-

kańcy. Jest to największa liczba
projektów zgłoszonych przez
mieszkańców i pozytywnie oce-
nionych w historii partycypacji w
naszej Dzielnicy. Projekty są co-
raz lepiej przygotowywane przez
projektodawców i tradycyjnie
wśród nich są te dotyczące ziele-
ni, poprawy bezpieczeństwa, a
także zajęć sportowych. Nie za-
brakło także projektów kultural-
nych. Ze wszystkimi warto się
zapoznać, aby wybrać te odpo-
wiadające naszym potrzebom.
Zachęcam do udziału w głoso-
waniu, które zostało zaplanowa-
ne w terminie 14-30 czerwca” –
mówi burmistrz Ursynowa Ro-
bert Kempa.

WW ssoobboottęę,, 66 mmaajjaa bbrr.. ooddbbyyłłaa ssiięę ppiieerrwwsszzaa zzbbiióórrkkaa kkrrwwii zzoorrggaanniizzoowwaannaa pprrzzeezz nnoowwoo ppoowwssttaałłyy KKlluubb
„„KKrreewwkkii UUrrssyynnóóww””.. OObbookk uurrssyynnoowwsskkiieeggoo RRaattuusszzaa oodd ssttrroonnyy aall.. KKEENN pprrzzeezz kkiillkkaa ggooddzziinn nnaa wwsszzyyssttkkiicchh
cchhęęttnnyycchh cczzeekkaałł mmoobbiillnnyy ppuunnkktt ppoobboorruu kkrrwwii cczzyyllii kkrrwwiioobbuuss.. RReejjeessttrraaccjjii ppooddcczzaass zzbbiióórrkkii ddookkoonnaałłoo 7700
oossóóbb,, zzaaśś kkrreeww ooddddaałłoo 4400.. TToo ppiieerrwwsszzaa zzbbiióórrkkaa ww rraammaacchh oobbcchhooddzzoonneeggoo ww ttyymm rrookkuu jjuubbiilleeuusszzuu ddzziieell-
nniiccyy ii ooggłłoosszzoonneejj aakkccjjii „„4400 lliittrróóww kkrrwwii nnaa 4400-lleecciiee UUrrssyynnoowwaa””.. DDzziiaałłaajjąąccyy pprrzzyy wwssppaarrcciiuu wwłłaaddzz UUrrssyynnoo-
wwaa „„KKrreewwkkii UUrrssyynnóóww”” zzaappllaannoowwaałł ddoo kkoońńccaa rrookkuu zzbbiióórrkkii kkrrwwii ww tteerrmmiinnaacchh:: 11 lliippccaa,, 2299 lliippccaa,, 2266 ssiieerrpp-
nniiaa,, 3300 wwrrzzeeśśnniiaa,, 2288 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,, 2255 lliissttooppaaddaa –– zzaawwsszzee  pprrzzyy UUrrzzęęddzziiee DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww..

W poniedziałek, 8 maja o
10.00 w Sali im. J.U.Niem-
cewicza ursynowskiego
ratusza mieliśmy inaugu-
rację projektu pn. ,,Choro-
by i traumy w rodzinie –
od dziś na smyczy”. Nowa-
torskie projekt, finanso-
wany ze środków Dzielni-
cy Ursynów, realizowany
będzie przez specjalistów
związanych z Fundacją
Europejskie Centrum Edu-
kacji ,,Po prostu”. 

W inauguracyjnych wykła-
dach informacyjno-szkoleni-
owych wzięło udział kilkudzie-
sięciu przedstawicieli ursynow-
skich placówek oświatowych
zainteresowanych możliwością
poszerzenia swojej wiedzy na
temat efektywnej pomocy
dziecku i rodzinie z traumatycz-
nymi doświadczeniami. Uczest-
ników spotkania powitał bur-
mistrz Ursynowa Robert Kem-
pa, podkreślając ważną rolę

wsparcia świadczonego przez
placówki oświatowe, wymaga-
jącego często ponadstandardo-
wego zaangażowania pedago-
gów w przypadku wystąpienia
w rodzinie sytuacji trudnych,
często tragicznych, zwłaszcza,
gdy mają one bezpośredni
wpływ na sytuację i rozwój ma-
łych dzieci. 

W kolejnych częściach warsz-
tatu inauguracyjnego studium
przypadku, związanego z wy-
stąpieniem traumatycznej sy-

tuacji w rodzinie z małymi
dziećmi, omówiła dyrektor
Przedszkola z Oddziałami Inte-
gracyjnymi nr 412 mgr Agniesz-
ka Szemberska. Prezentację pt.
„Przewidywania i epidemiolo-
gia śmiertelnych chorób, poja-
wiających się w młodym wieku
na przykładzie nowotworów.
Trauma w rodzinie – doświad-
czenia własne z pracy w hospi-
cjum” przedstawiła Mirosława
Półgrabia – lekarz hospicjum

domowego Fundacji Hospicjum
Onkologiczne Św. Krzysztofa
na Ursynowie. Psycholog, tera-
peuta, psychoonkolog  Bianca-
-Beata Kotoro odniosła się zaś
do problemu: emocje a choro-
ba, emocje a śmierć – czy moż-
na się na to przygotować, o
czym należy pamiętać. Z kolei
pedagog, seksuolog i superwi-
zor Wiesław Sokoluk przedsta-
wił kwestię:

jak rozmawiać na danym eta-
pie rozwojowym, trauma a roz-
wój dziecka.  

Głównym celem autorskiego
projektu jest przekazanie wie-
dzy i praktycznych umiejętności
w zakresie poprawnej interwen-
cji i udzielania specjalistycznej
pomocy adresowanej do ursy-
nowskich rodzin dotkniętych m.i
n.: rozwodem, długotrwałą roz-
łąką, nieuleczalną chorobą, sta-
nem terminalnym, wypadkiem,
śmiercią czy trwałym inwalidz-
twem rodzica, rodzeństwa,
dziadków oraz ważnych osób z
otoczenia dziecka. Założenia
projektu będą realizowane dwu-
etapowo: najpierw działania
przygotowawcze, informacyjno-
szkoleniowe, a w kolejnym kro-
ku rekrutacja i działania wspie-
rające konkretne rodziny, w któ-
rym udział specjalistów z placó-
wek oświatowych, jako przed-
stawicieli instytucji mających sta-
ły, codzienny kontakt z rodzina-
mi, jest wręcz bezcenny. Wszel-
kie sesje pomocowe/interwen-
cje i terapeutyczne w ramach
projektu są bezpłatne!

Koordynator projektu – Grze-
gorz Kotoro tel. 602 515 075
email: ece@poprostu.org

Burmistrz Robert Kempa zaprasza

Noc Muzeów na Ursynowie 

Wystartowały rowerowe wycieczki historyczne!

Oddali krew z okazji jubileuszu

Budżet zweryfikowany...

Choroby i traumy w rodzinie – jak pomóc? 
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Naczelnik Urzędu Skarbowego 
Warszawa-Ursynów

uprzejmie informuje, iż od dnia 1 marca 2017 r. rozpoczęła funkcjonowanie Krajowa
Administracja Skarbowa, która jest połączeniem administracji podatkowej, Służby Cel-
nej oraz kontroli skarbowej.

WW wwyynniikkuu ddookkoonnaannyycchh zzmmiiaann ppooddaatteekk aakkccyyzzoowwyy oorraazz ppooddaatteekk oodd ggiieerr bbęęddąąccyy 
ww zzaakkrreessiiee ddzziiaałłaanniiaa NNaacczzeellnniikkaa ttuutt.. UUrrzzęędduu  rroozzlliicczzaannyy jjeesstt wwyyłłąącczznniiee ww ssiieeddzziibbiiee UUrrzzęę-
dduu SSkkaarrbboowweeggoo WWaarrsszzaawwaa-UUrrssyynnóóww,, aa zzaatteemm kkoorreessppoonnddeennccjjęę ww zzaakkrreessiiee ppooddaattkkuu aakkccyy-
zzoowweeggoo oorraazz ppooddaattkkuu oodd ggiieerr nnaalleeżżyy kkiieerroowwaaćć wwyyłłąącczznniiee  nnaa aaddrreess:: uull.. WWyynnaallaazzeekk 33,, 0022-
667777 WWaarrsszzaawwaa..

Dotychczasowy adres dla rozliczania podatku akcyzowego oraz podatku od gier: 
UUrrzząądd SSkkaarrbboowwyy WWaarrsszzaawwaa –– UUrrssyynnóóww:: uull.. CCyybbeerrnneettyykkii 1199BB,, 0022-667777 WWaarrsszzaawwaa 
jjeesstt aaddrreesseemm nniieeaakkttuuaallnnyymm..

Jednocześnie Naczelnik Urzędu przypomina, iż terytorialny zasięg działania Naczel-
nika tut. Urzędu w zakresie wykonywania zadań dot. akcyzy obejmuje: powiat piaseczyń-
ski oraz dzielnice m.st. Warszawy: Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota,  Śródmieście, Ur-
sus,  Ursynów, Wilanów, Wola, Włochy, Żoliborz.

W  środę 26 kwietnia w
budynku Wydziału Zarzą-
dzania Uniwersytetu War-
szawskiego odbyła się se-
sja pt.: „Metropolia, ale
jaka?”. 

Zorganizowana została z ini-
cjatywy doktora Adama Struzi-
ka – marszałka województwa
mazowieckiego wspólnie z Wy-
działem Zarządzania oraz Wy-
działem Geografii i Studiów Re-
gionalnych UW, a także  specja-
listami z innych uczelni,  jak rów-
nież z ekspertem z Francji.

Osoby zabierające głos w trak-
cie konferencji jednoznacznie
stwierdzały, iż nie ma odwrotu
od stworzenia administracyjnej
struktury obejmującej jądro me-
tropolii oraz okoliczne gminy.
Problem polega jedynie na za-
sięgu obszaru oraz formy i czasu
ich włączenia, jak również ro-

dzaju uprawnień z zakresu ad-
ministracji rządowej, przekaza-
nych samorządowi terytorialne-
mu. Bodaj najdobitniej przed-
stawił to prof. dr hab. Paweł
Swianiewicz z Wydziały Geogra-
fii i Studiów Regionalnych UW.
Wyjaśnił m. in., iż tzw. model
aneksyjny, a więc model, w któ-
rym decyzją władz włącza się do
miasta uznanego za jądro me-
tropolii sąsiednie tereny, był cha-
rakterystyczny dla Europy Za-
chodniej do czasu około pierw-
szej wojny światowej, a następ-
nie w tzw. krajach demokracji
ludowej i ZSRR do końca ich ist-
nienia. Po pierwszej wojnie świa-
towej na Zachodzie rozpoczął
się proces budowy metropolii wg
tzw.  modelu zrzeszeniowego. 

Szczegóły przedstawiła dr
hab. Marta Lackowska (także z
WGiSR  UW), omawiając proce-

sy powstawania metropolii w
Niemczech i we Włoszech. Oby-
dwoje podkreślali, że budowa
metropolii wg modelu zrzesze-
niowego trwa kilka, a niekiedy
kilkanaście lat.  Powyższe ko-
notacje potwierdził w swoim

wystąpieniu prof. Robert Hert-
zog z Francji, podkreślając ne-
gocjacyjny charakter procesu
budowy metropolii.  Pod koniec
konferencji głos zabrał prof. dr
hab. Hubert Izdebski z Instytu-
tu Prawa UW. Krytycznie od-

niósł się do koncepcji posła Jac-
ka Sasina włączenia (umownie)
do Warszawy ok. 2 tys. kilome-
trów kwadratowych podstołecz-
nych gmin, szczególnie biorąc
pod uwagę przedstawione
wcześniej wykłady Roberta
Hertzoga, Marty Lackowskiej i
Pawła Swianiewicza.

Na konferencję nie przybył po-
seł Jacek Sasin, chociaż był za-
proszony (jak stwierdził Adam
Struzik). Być może omawiana
konferencja była przysłowiowym
„gwoździem do trumny” projek-
tu, którego stał się głównym pro-
pagatorem i jego twarzą, albo-
wiem  dwa dni później poseł Sa-
sin oznajmił, iż wycofuje z Sejmu
projekt warszawskiej ustawy me-
tropolitarnej, celem dalszych
konsultacji. Moim zdaniem, po-
wszechny opór społeczny i kry-
tyka pomysłu stały się skutecz-

nym narzędziem wpływania na
władze, żeby odstąpiły od źle
przygotowanych i niedopraco-
wanych pomysłów. Trochę mi
jednak szkoda kilku propozycji z
wycofanego projektu, które od-
nosiły się do zwiększenia roli
dzielnic.  Chodzi mi przede
wszystkim o pomysł rozstrzyga-
nia sporów prawnych pomiędzy
dzielnicami a Miastem nie przez
Radę Warszawy, a przez sądy
administracyjne oraz tworzenia
przez dzielnice projektów bu-
dżetów (wg ustalonych przez
Radę Warszawy limitów) i włą-
czania ich do budżetu Miasta bez
ingerencji rady i prezydenta
Warszawy, a także ustawowe
ustanowienie burmistrzów dziel-
nic „kierownikami zakładów
pracy”, czyli powierzenie im m.
in. polityki personalnej w swoich
ratuszach. L e c h  K r ó l i k o w s k i

Sesja na temat budowania metropolii
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Niedawno odwiedziłem przylegający do
parku wilanowskiego rezerwat przyrody
„Morysin”, położony w kierunku północ-
no-wschodnim od wilanowskiego pała-
cu, w widłach kanału Sobieskiego i rzeki
Wilanówki. 

To piękne miejsce, w którym znaleźć można licz-
ne stare drzewa, ciekawostki fauny i flory, pozosta-
łości dawnej architektury. Patrząc na to miejsce
oczami turysty odwiedzającego je sporadycznie,
można odnieść wrażenie, że jest ono dzikie i zapo-
mniane przez wszystkich. Przyglądając się jednak
dokładniej, da się tam zauważyć brak gospodarza. 

Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska w Warszawie z dnia 3 września
2014 r. oraz zmienionym Zarządzeniem Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 r. ustanowiony został plan
ochrony dla rezerwatu przyrody „Morysin” zwane-
go dalej „rezerwatem”na okres 20 lat . Muzeum Pa-
łacu Króla Jana III w Wilanowie, zwane dalej „Mu-
zeum”, jest użytkownikiem wieczystym nierucho-
mości Skarbu Państwa, na której położony jest re-
zerwat, który został ustanowiony celem zachowa-
nia ze względów naukowych, dydaktycznych i hi-
storycznych fragmentu doliny Wisły wraz z reszt-
ką lasów łęgowych, licznymi drzewami pomniko-
wymi oraz bogatą florą i fauną, a w szczególności
w celu ochrony i zachowania:

a) cennych siedlisk łęgowych, starorzecza Wi-
sły i typowych zbiorowisk roślinnych ze starymi
drzewami oraz znacznym udziałem martwego
drewna;

b) zabytków budownictwa parkowego;
c) historycznych stosunków wodnych;
d) ograniczania inwestycji budowlanych w otu-

linie rezerwatu. 
Jak widać, założenia to ambitne. Praktyka jest

jednak nieco inna. Zarządzenie zarządzeniem, a ży-
cie życiem i pisze własny scenariusz dla „Morysina”. 

Ścieżki, czyli trasy, po których turyści mogą po-
ruszać się zgodnie z zarządzeniem, przypomina-
ją błotniste bajora, pełne kolein i kałuż. Są trudne
do przebycia, zwłaszcza wiosną i po opadach.
Otoczenie ścieżek zasypane jest śmieciami, bu-
telkami przeróżnymi rupieciami, odpadkami zo-
stawianymi przez wędkarzy itd. 

Ruiny zabytkowych obiektów nie są zabezpie-
czone, a zmurszałe cegły i spoiny obsypują się.
Co ciekawe, ruiny te przyciągają turystów, w tym
zagranicznych, którzy są zaskakiwani tym sta-
nem rzeczy. Obiekty te stanowią miejsce odwie-
dzane przez koczujących tam ludzi, którzy palą
ogniska, pozostawiają resztki jedzenia, potłuczo-
ne szkło. 

Pozostawienie bez opieki konserwatorskiej do-
prowadzi to miejsce do całkowitego zniszczenia.

Te k s t  i  f o t o  –  M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Równo 30 lat minęło 30
maja od najtragiczniejszej
katastrofy lotniczej w po-
wojennej historii Polski.
Tego dnia w 1987 roku Ił-
62M “Tadeusz Kościusz-
ko” Polskich Linii Lotni-
czych LOT rozbił się w Le-
sie Kabackim, podchodząc
do awaryjnego lądowania
na lotnisku Warszawa -
Okęcie po utracie dwóch
silników z pożarem na po-
kładzie. Nikt nie przeżył
katastrofy, śmierć ponio-
sły 183 osoby.

Problemy lotu 5055 do No-
wego Jorku zaczęły się w 23 mi-
nucie lotu w okolicy Grudzią-
dza na wysokości 8200 metrów.
To wtedy załoga i pasażerowie
poczuli silne uderzenie w tylnej
części kadłuba. Pierwsze podej-
rzenia załogi dotyczyły ewentu-
alnego zderzenia z jedną z ma-
szyn  wojskowych, które w tym
czasie odbywały manewry nie-
daleko trasy przelotu Iła-62.
Faktycznym powodem wstrząsu
było jednak rozerwanie turbiny
niskiego ciśnienia silnika nr 2,
które nastąpiło wskutek urwa-
nia się wału tej turbiny i w kon-
sekwencji doprowadziło do
zniszczenie silnika. Pociągnęło
to za sobą szereg kolejnych
uszkodzeń (m. in. przecięcie
drążków steru wysokości, awa-
rię trzech z czterech prądnic,
awarię sąsiedniego silnika nr 1,
dehermetyzację kabiny, czy po-
żar w bagażniku nr 4). 

Jak w przypadku większości
katastrof lotniczych, również w
tej o tragedii nie zdecydował tyl-
ko jeden czynnik. Załoga rozwa-
żała lądowanie na bliższym niż
Okęcie lotnisku wojskowym w
Modlinie, ale z racji braku infor-
macji meteorologicznych oraz
przeciągającego się oczekiwania
na zgodę wojska na lądowanie,
kapitan podjął decyzję o powro-
cie do Warszawy. Najlepszym
rozwiązaniem wydawało się lą-
dowanie na pasie 11 lub 15, któ-
re znajdowały się niemal ideal-
nie w osi lotu Iła, jednak ze

względu na kierunek wiatru po-
sadzenie maszyny akurat na tych
pasach było dodatkowym zagro-
żeniem. Załoga zdecydowała się
więc okrążyć lotnisko i podejść
od strony Piaseczna na pas 33.
Podczas wykonywania ostatnie-
go zakrętu przestał działać try-
mer, którym piloci w trybie awa-
ryjnym regulowali wysokość.

Samolot rozbił się w Lesie Ka-
backim o godzinie 11:12. Do
progu pasa zabrakło 5 km, czyli
ok. 40 sekund lotu. Agnieszka

Srokosz, która wtedy mieszkała
na Ursynowie, wspomina tam-
ten dzień: 

“Pamiętam huk i ogromne kłę-
by dymu. Razem z koleżanką
wsiadłyśmy na rowery i pojecha-
łyśmy w kierunku lasu. Na górce
przy Rosoła ludzie stali z lornet-
kami i patrzyli w kierunku Ka-
bat. Gdy już dojechałyśmy do la-
su, towarzyszył nam tłum ludzi.
Wszyscy z okolicy biegli zoba-
czyć co się stało. Kiedy zbliżały-
śmy się do miejsca katastrofy, wi-
działyśmy poucinane czubki
drzew, na których wisiały jakieś
części. Fragmenty samolotu po-
rozrzucane były również dooko-
ła. Dalej już nie mogłyśmy wje-
chać, teren był zagrodzony przez
różne służby, straż pożarną. Nie
wpuszczali. Pamiętam też, że

nasz nauczyciel w szkole w Py-
rach mówił później, że jeszcze ja-
kiś czas po katastrofie znajdował
różne części samolotu i inne frag-
menty pochodzące z wnętrza.

Pomimo bardzo trudnej sytu-
acji, w jakiej znalazł się lot 5055,
załoga do ostatnich chwil zacho-
wała zimną krew i próbowała
uratować pasażerów i maszynę.
Do historii przeszły ostatnie sło-
wa kapitana Zygmunta Pawla-
czyka, jakie zostały zarejestro-
wane przez rejestrator pokłado-

wy: Dobranoc! Do widzenia!
Cześć! Giniemy!

Dzisiaj w miejscu katastrofy
znajduje się krzyż i pamiątkowa
tablica poświęcona jej ofiarom.
Teren wokół porastają drzewa,
które wyraźnie odstają wielko-
ścią od pozostałych. W ten spo-
sób z łatwością można określić,
gdzie dokładnie rozbił się samo-
lot. Aleja prowadząca do tego
punktu nosi nazwę Załogi Sa-
molotu “Kościuszko”. 

Aby uczcić pamięć ofiar, w in-
tencji tragicznie zmarłych zało-
gi i pasażerów, 9 maja w Lesie
Kabackim odbyła się polowa
msza św. Wieniec pod pomni-
kiem ofiar złożyli przedstawicie-
le Rady Dzielnicy Ursynów oraz
Zarządu Dzielnicy Ursynów. 

Ł u k a s z  B ł a s z c z y k

Największa w dziejach lotnictwa polskiego...

Katastrofa Iła-62M w Lesie Kabackim

Ratujmy Morysin!

Ulica Rosnowskiego – czy powstanie w terminie?

Gniazdo sójki nie spowoduje
wielkiego opóźnienia
Medialną sensacją ostatnich dni stało
się to, że odkryte na jednym z drzew
gniazdo sójki uniemożliwi terminowe
oddanie do użytku nowo budowanej ul.
Rosnowskiego, czyli końcowego odcinka
połączenia Ursynowa z Wilanowem.
Okazuje się jednak, że nie będzie więk-
szego kłopotu.

Ulica Rosnowskiego stanie się przedłużeniem
dwujezdniowego łącznika z ulicami Przyczółko-
wą i Drewny na terenie Wilanowa (czyli Nowo-
kabackiej), będąc odcinkiem dochodzącym do
Relaksowej na Kabatach. Początkowo planowa-
no, że finisz robót nastąpi pod koniec lipca, a
oddanie tej bardzo potrzebnej arterii do użytku
będzie możliwe w sierpniu lub wrześniu. Teraz
trzeba brać pod uwagę pewne opóźnienie. Ponie-
waż umożliwiające płynny ruch połączenie Ur-
synowa z Wilanowem jest niesłychanie ważne dla
wielu kierowców i ma wreszcie odciążyć wąski
przejazd uliczkami Rzekotki i Podgrzybków, za-
daliśmy burmistrzowi Ursynowa RRoobbeerrttoowwii KKeemm-
ppiiee kilka pytań.

–– PPaanniiee bbuurrmmiissttrrzzuu,, ccoo zz iinnwweessttyyccjjąą pprrzzyy uull.. RRoo-
ssnnoowwsskkiieeggoo?? 

– Ze względu na zamieszkałe gniazdo sójki mu-
simy poczekać, aż ptak wychowa młode, które
opuszczą gniazdo, aby wtedy móc usunąć drzewo,
kolidujące z budową drogi. Wykonawca zadania
inwestycyjnego modyfikuje harmonogram prac,
tak aby ich zakres nie kolidował z istniejącym
gniazdem. Jednocześnie ze względu na nasiąknię-
tą ziemię, wykonawca wstrzymuje się z wprowa-
dzeniem na plac budowy ciężkiego sprzętu bu-
dowlanego. 

–– CCzzyy nniiee mmoożżnnaa bbyyłłoo wwcczzeeśśnniieejj wwyycciiąąćć ddrrzzeewwaa??

– Nie, gdyż wycinka tego drzewa jest możliwa
na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę,
którą otrzymaliśmy niespełna dwa tygodnie temu. 

–– ZZaatteemm jjaakkiiee ddaallsszzee kkrrookkii ppllaannuujjee ddzziieellnniiccaa??
– W dniu 9 maja wystąpiliśmy do Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) z wnio-
skiem o wydanie zezwolenia na usunięcie gniazd.
Czekamy na decyzję RDOŚ.  

–– JJaakkiiee rroozzwwiiąązzaanniiaa oodd ssttrroonnyy eekkoollooggiicczznneejj pprroo-
ppoonnuujjee uurrzząądd??

– Zleciliśmy nadzór przyrodniczy podczas wy-
konywania robót budowlanych oraz wycinki
drzew i krzewów. Ponadto na zlecenie urzędu
przyrodnik nadzoruje plac budowy, a docelowo
będzie także odpowiedzialny za nadzór na praca-
mi budowlanymi, jak tylko się rozpoczną. Przypo-
minam, że przed rozpoczęciem prac była wykona-
na inwentaryzacja ornitologiczna. Stała obecność
przyrodnika w tej chwili to inicjatywa urzędu,
która wynika z troski o środowisko i jednocześnie
z chęci zapewnienia właściwego przebiegu tego
procesu inwestycyjnego.

–– JJaakkii bbęęddzziiee mmaakkssyymmaallnnyy cczzaass ooppóóźźnniieenniiaa??
– Dokładne określenie opóźnienia będzie moż-

liwe po otrzymaniu przez urząd decyzji RDOŚ i w
następstwie zmodyfikowania harmonogramu
prac. Na tę chwilę szacujemy, że może ono wynieść
od jednego do maksymalnie trzech miesięcy. Ale
może się okazać, że przy sprawnej realizacji zada-
nia po stronie wykonawcy – droga zostanie odda-
na w terminie umownym. Robimy wszystko, co
możliwe, aby mieszkańcy jak najszybciej mogli
skorzystać z nowego połączenia Ursynowa z Wil-
nowem.

R A F A Ł  K O S
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40 lat megaosiedla Ursynów z punktu widzenia budowniczego

Hasło „Pomóż Sobie Sam” było niezbędne

W łaśnie z uwagi na kierunek
studiów i temat pracy ma-
gisterskiej „Wpływ stoso-

wanych metod budowy na koszty i ren-
towność budownictwa mieszkaniowe-
go..” wybrałem z pośród przedstawio-
nych do dziekanatu propozycji zatrud-
nienia, ofertę Kombinatu Budownic-
twa Mieszkaniowego „Warszawa – Po-
łudnie”, który jako Generalny Wyko-
nawca Ursynowa kończył właśnie mon-
taż pierwszych bloków 718 i 719 przy
ulicy Wiolinowej. Była jesień 1976 roku,
kiedy rozpocząłem pracę w Dziale Pla-
nowania i Analiz tej firmy. 

Wybór pracodawcy nie był
przypadkowy, bowiem już
na etapie opracowywania

materiałów do pracy dyplomowej oka-
zało się, iż KBM „Warszawa – Południe”
jako jedyny z czterech warszawskich
generalnych wykonawców budownic-
twa mieszkaniowego, realizuje swą pro-
dukcję aż w sześciu technologiach (tra-
dycyjnej, monolitycznej, szkieletowej,
wielkoblokowej oraz wielkopłytowej –
w systemach „Wk-70” oraz „szczeciń-
skim”). Ta rozbudowana i zmieniająca
się struktura stosowanych metod bu-
dowy, umożliwiała prowadzenie bar-
dzo interesujących badań, dotyczących
ekonomicznych skutków uprzemysło-
wienia budownictwa. Kombinat stał się
dla mnie studnią praktycznej wiedzy
o budownictwie, którą starałem się
maksymalnie wykorzystać w
swojej pracy badawczej, aby
udowodnić lub odrzucić posta-
wione hipotezy. Jednocześnie
była to prawdziwa szkoła ży-
cia i budzących się pasji, bo
wokół mnie nie brakowało
wspaniałych ludzi o wielkiej
wiedzy fachowej i bardzo od-
danych dla firmy, bez których
trudno było sobie wyobrazić jej
przyszłość. 

R ozpoczynałem jako szere-
gowy pracownik – więc z te-
go poziomu mogłem podzi-

wiać: pana Mariana z Planowania, któ-
ry wiedział wszystko o ekonomice bu-
dowy, pana Franciszka z Przygotowania
Produkcji, dla którego nie było tajemnic
w dokumentacji technicznej, pana Józe-
fa z Wykonawstwa, który czuwał nad
bieżącym zaawansowaniem robót i za-
pewnieniem ich ciągłości wykrzykując
wciąż do radiotelefonu łączącego z po-
szczególnymi budowami i ich zaple-
czem. Poznałem też mojego rówieśnika
Kazia, omnibusa od zaopatrzenia w
materiały i wielu, wielu innych. 

Do moich pierwszych obowiąz-
ków należało opracowywa-
nie planów operatywnych

dla poszczególnych kierownictw bu-
dów i robót, dokonywanie comiesięcz-
nej oceny i analizy ich wykonania, pro-
wadzenie analizy kosztów, sprzedaży i
wyników ekonomicznych w podziale
na etapy produkcji oraz jednostki, a
następnie udział w opracowywaniu
planu rocznego oraz przygotowywa-
nie informacji ekonomicznej dla dy-
rektora  Kombinatu. W sytuacji niedo-
starczenia oczekiwanych informacji z
budów trzeba było jechać  na ich zaple-
cza, tonąc niejednokrotnie w błocie po
kolana i podziwiając księżycowy krajo-
braz. Ta budowa 150-tysięcznej dziel-
nicy od podstaw nie miała sobie rów-
nych. Była na miarę ambicji lat 70-tych,
poprzez niepowtarzalne założenia
urbanistyczne i projektowe, a jedno-
cześnie borykała się z wieloma bariera-
mi wynikającymi z nakazowo-rozdziel-
czego systemu politycznego.  

N a pierwszym miejscu była
ilość oddawanych mieszkań i
skracanie cykli budowy, co

uzasadniało wybór uprzemysłowionych
technologii wielkopłytowych, jednak
skala budownictwa powodowała coraz
większe braki w zakresie możliwości
terminowego pozyskania wystarczają-
ce ilości materiałów i rąk do pracy. Kom-
binat jako Generalny Wykonawca miał

swoich podwykonawców, którzy odpo-
wiedzialni byli za uzbrojenie terenu
oraz dostarczenie niezbędnego sprzętu,
co również wymagało trudnej koordy-
nacji w skali całego miasta. Jednak po-
mimo tej koordynacji coraz częstsze by-
ły przestoje, w wyniku czego rosły kosz-
ty budowy i opóźnienia terminów odda-
wania budynków. 

Właśnie w wyniku „wąskich
gardeł” na etapie wykoń-
czenia wielkiej ilości zmon-

towanych budynków wymyślono tzw.
PSS –y, określane potocznie „Pomóż
Sobie Sam”. Takie miano dopisywano
do budynków, które zostały zmonto-
wane, przykryte i czekają na wykoń-
czenie. Zgodnie z dzisiejszym nazewnic-
twem mógłby to być stan deweloper-
ski zamknięty, lecz w tamtych czasach
niewykończone mieszkania nie mogły
być przekazywane do Spółdzielni, a
tym samym indywidualnym użytkow-
nikom. Kombinat jako Generalny Wyko-
nawca, z powodu braku mocy wyko-
nawczych w tym zakresie, musiał pod-
pisać umowy z zakładami pracy
(takimi jak: FSO,
Dźwigar, We-
del czy EC

Siekierki),
które zobowiązy-
wały się wykończyć wska-
zane budynki dla swoich pracowni-
ków. W ten sposób wspólnymi siłami,
przy pomocy przyszłych użytkowników,
została oddana znaczna część budyn-
ków Ursynowa. Ciekawostką jest, że w
dobie gospodarki socjalistycznej, spra-
wy tzw. PSS-ów i nie tylko, były roz-
strzygane w wyższych instancjach.
Przez długie lata Kombinat nie decy-
dował, które budynki zostaną zaliczone
do wykonania danego roku, w jakiej
technologii mają być wykonane, wg ja-
kich cen rozliczane oraz jaka ma być
struktura organizacyjna przedsiębior-
stwa i proces organizacji robót. Tak na-
prawdę Kombinat jeszcze w pierwszej
fazie wznoszenia obiektów Ursynowa,
jako wielozakładowe przedsiębiorstwo
socjalistyczne, miał mocno ograniczo-
ną samodzielność, realizował zadania
wskazane przez Zjednoczenie Budow-
nictwa „Warszawa”. 

P rzełom nastąpił w wyniku
przemian społeczno – politycz-
nych, po podpisaniu porozu-

mień sierpniowych w 1980 r. Było mi
dane już jako specjaliście ds. organiza-
cji zarządzania uczestniczyć w pierw-
szym szkoleniu TNOiK – owskim, zorga-
nizowanym w Gdańsku, nt. wdrażania
reformy gospodarczej w  przedsiębior-
stwie, wynikającej z przygotowanych
projektów ustaw o przedsiębiorstwach
państwowych oraz o samorządzie zało-
gi przedsiębiorstwa państwowego.
Przywiezione z tego szkolenia wiado-
mości, zreferowane na cotygodniowym
Kolegium Dyrektora Kombinatu, były w
istniejących realiach wprost szokujące,
bowiem oznaczały rewolucję w ustroju
przedsiębiorstwa państwowego.  Ww.
ustawy, podpisane z dniem 25 wrze-
śnia 1981 r., stanowiące podstawę oma-

wianych zmian, zakładały bowiem
możliwość samodzielnego opracowa-
nia statutu przedsiębiorstwa (rejestro-
wanego w sądzie), w którym będzie
można określić m. in. jego  zakres dzia-
łania, strukturę organizacyjną, zasady
kierowania i kontroli oraz wszelkie re-
lacje wewnątrz i zewnątrz przedsiębior-
stwa. Od tego momentu rozpoczęła się
tytaniczna praca organizacyjna,  będą-
ca nieprawdopodobnym wyzwaniem.
Bowiem trzeba było opracować po raz
pierwszy w powojennej historii statut
przedsiębiorstwa i wszelkie regulaminy,
w tym: organizacyjny, pracy, obiegu
dokumentów oraz pierwszy zakłado-
wy system wynagradzania. Początkiem
tego procesu był opracowany raport o
stanie organizacji zarządzania, a na-
stępnie powołanie zakładowej komisji
ds. reformy gospodarczej, której mo-
głem przewodniczyć. Zadaniem tej ko-
misji było kompleksowe dostosowanie
przedsiębiorstwa do wymogów gospo-
darki rynkowej (kierunki zmian, które
wówczas zostały określone, zostały
wdrożone i funkcjonują do chwili obec-
nej). Sprawą najistotniejszą było obni-
żenie kosztów i usprawnienie zarzą-
dzania poprzez przekształcenie przed-
siębiorstwa wielozakładowego (Zakład

Robót Montażowych – jako wiodący,
Zakład Robót Wykończeniowych oraz
Zakład Prefabrykacji „Fabryka Do-
mów”) w przedsiębiorstwo jednozakła-
dowe. Nie będę pisał jak trudne i odpo-
wiedzialne to było zadanie, bowiem do-
konywane w wyniku przekształcenia
zmiany organizacyjne i kadrowe prze-
prowadzone zostały  na „żywym orga-
nizmie”.  Zakończyły się one wielkim
sukcesem, dzięki wielotorowym kon-
sultacjom i negocjacjom (których tak
bardzo brakuje we współczesnej do-
bie),  a dokonany przegląd kadrowy
otworzył nowe perspektywy dla wielu
młodych pracowników. 

P isząc te wspomnienia chciałem
przypomnieć czasy najnowszej
historii, która wcale nie musi

być przedstawiana w czarnych barwach
i zdradzieckich nastrojach, bowiem tak
łatwo przekreślamy tamte wartości, któ-
re nam przyświecały – uczciwą, ofiarną
pracę, pełną pasji i poświęceń, a  prze-
kreślając dorobek tamtych lat, przekre-
ślamy naszą historię, młodość i osią-
gnięcia nasze i naszych ojców. Pracując
u Generalnego Wykonawcy Ursynowa,
pełen młodzieńczego zapału i pomy-
słów, nie byłem członkiem partii, lecz
idealistą wierzącym, że solidna praca
daje satysfakcję i lepsze perspektywy.
Zdecydowana większość znanych mi
ludzi podobnie podchodziła do swoich
obowiązków. Nie pracowaliśmy dla do-
bra partii, lecz dla siebie, naszych dzie-
ci i dla naszego ojczystego kraju, w któ-
rym dla kolejnych pokoleń miały słu-
żyć coraz nowocześniejsze fabryki, za-
kłady pracy i osiedla mieszkaniowe.
Dziś, kiedy panuje moda na pisanie hi-
storii od początku, burzenie autentycz-

nych zabytków historii materialnej,
wskazywanie osób, które mają prawo
czuć się patriotami, pamiętajmy o cią-
głości naszej historii, bowiem każde zja-
wisko następuje w określonych okolicz-
nościach i uwarunkowaniach, a to do-
tyczy również historii naszego Ursyno-
wa. Decydując się na napisanie tego ar-
tykułu, chciałem doprowadzić do pew-
nego zadośćuczynienia, dopisując do
listy prekursorów naszej dzielnicy fak-
tycznych wykonawców tego wielkiego
przedsięwzięcia, tak jak przed laty
wnioskowałem o uhonorowanie ich pa-
mięci w nazwie jednego z ursynow-
skich rond.

U rsynów budowało wiele ty-
sięcy ludzi, część w KBM
„Warszawa - Południe”, gdzie

funkcjonowały kierownictwa budów
oraz robót stanu surowego, robót elek-
trycznych, sanitarnych, dekarskich, wy-
kończeniowych, „Fabryka Domów”,
produkująca komplet prefabrykatów,
natomiast część budowlańców zatrud-
niały firmy specjalistyczne, takie jak:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
BW, Przedsiębiorstwo Robót Elektrycz-
nych BW, Kombinat Instalacji Sanitar-
nych BW, Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Maszynami BW czy Przedsiębior-
stwo Produkcji Pomocniczej „Zaple-

cze”. Znaczna część pracowni-
ków dojeżdżała do

pracy, setki
osób

mieszkało w
hotelach robotni-

czych, w oddali od swoich
rodzin. W celu ograniczenia wysokiej

fluktuacji i zwolnienia miejsc  hotelo-
wych firmy budowlane stwarzały więk-
sze szanse pozyskania mieszkania spół-
dzielczego. Dzięki takim możliwo-
ściom, po paru latach pracy mogłem
poczuć się szczęśliwcem zasiedlającym
pachnący świeżością wyjątkowy blok o
specjalnym przeznaczeniu, przy ul.
Herbsta 4. Nigdy nie zapomnę tej rado-
ści z pierwszego mieszkania i wyposa-
żenia zdobywanego jak na filmie Barei,
a jednocześnie pewnego zagubienia w
wielkomiejskim, czy raczej podmiej-
skim wtedy pustkowiu… i tak wszyst-
ko się zaczęło. Ślub z dziewczyną z „Po-
łudnia”, urodziny dwójki dzieci, zamia-
na kawalerki na większe ursynowskie
mieszkanie i ….można by rzec samo
życie, które każdy musi przeżyć i umieć
cieszyć się nim. Nikomu nie było ła-
two, często trzeba było łączyć kilkuna-
stogodzinną pracę zawodową z trudny-
mi zakupami i wychowaniem dzieci,
jednak z perspektywy tych kilkudzie-
sięciu lat, pomimo wielu dramatycz-
nych chwil, patrzę na otaczający świat
pozytywnie, bo tak mnie nauczono, to
wyniosłem z domu, a własne doświad-
czenia były przyczynkiem do wielu
przemyśleń. Tak też patrzę na nasz Ur-
synów. Podziwiam jego wizjonerski i
kompleksowy projekt urbanistyczny, z
niepowtarzalnym systemem komuni-
kacyjnym, sposobem posadowienia
rozrzeźbionych w pionie i poziomie
budynków, jakże odmiennych od blo-
ków z wielkiej płyty, budowanych w
tamtych czasach na Stegnach, Służew-
cu czy Tarchominie, sposób zaprojekto-
wania obiektów służby zdrowia i oświa-
ty, a przede wszystkim bogatą zieleń,
której tutaj nigdy nie brakowało. 

T o prawda, że w czasie budowy
tego miasta w mieście, obiekty
infrastrukturalne nie nadążały

za mieszkaniówką, że wielka płyta nie
jest najlepszą technologią, jednak w każ-
dym okresie są i muszą być dokonywane
wybory. W latach  70-tych podejmował
pracę wielki wyż demograficzny, a jedno-
cześnie zostały rozbudzone oczekiwania
społeczne w związku z masowym zaku-
pem nowych technologii  oraz dynamicz-
nym rozwojem polskiej gospodarki. Nie-
spotykana dotychczas skala przyrostu
budowanych mieszkań wymagała wy-
boru takich technologii, które pozwalały
skrócić cykl budowy, przy coraz bardziej
ograniczonych możliwościach pozyska-
nia wykwalifikowanych pracowników
(murarzy, tynkarzy, malarzy). Poprzez
uprzemysłowienie budownictwa prze-
niesiono część pracochłonnego procesu
budowy do „Fabryk Domów”, gdzie mu-
rarzy zastąpili zbrojarze i betoniarze,
wznoszenie kolejnych kondygnacji na
placu budowy ograniczało się do monta-
żu ścian, stropów i gotowych kabin sani-
tarnych, a następnie wykonania pokrycia
dachu i całego wykończenia, z powszech-
nym zastosowaniem tapet i wykładzin
podłogowych. Zawsze pozostaje zasadni-
cza kwestia „coś za coś”, ale ten, kto cho-
ciażby weźmie wspaniałą książkę - kroni-
kę Macieja Mazura „Czasoprzewodnik –
33 lata na Ursynowie”, dowie się, że pro-
jekty ursynowskich mieszkań zbudowa-
nych z wielkiej płyty to nie oszczędnościo-
we rozwiązania zastosowane w bloko-
wiskach Żelaznej Bramy czy Służewca,
lecz taki system konstrukcji budynku,

który umożliwia dobre doświetlenie i
różną aranżację wnętrz. 

Z a uprzemysłowienie
budownictwa i jego
znaczne przyśpiesze-

nie trzeba było jednak słono za-
płacić. W strukturze kosztów
coraz mniejszy udział miała
robocizna, natomiast bardzo
dynamicznie rosły koszty

sprzętu (wyposażenie „Fabryk
Domów”, żurawie wieżowe,

agregaty tynkarskie itd.). Jedno-
cześnie trzeba pamiętać, że działo

się to w dobie ekonomii socjalistycz-
nej, kiedy panowała centralizacja decy-
zji, rozdzielnictwo, całkiem inną kate-
gorią była cena produktu, a pojęcie sprze-
daży stanu deweloperskiego nie istniało.
Obowiązywały określone standardy wy-
kończenia i wyposażenia budynku
mieszkalnego przed jego przekazaniem.

Wtakich warunkach powsta-
wał Ursynów i piękniał, na
uprawianych tak niedawno

polach i nieużytkach budowane były ko-
lejne bloki, szkoły, żłobki, przedszkola,
ośrodki zdrowia, place zabaw, zaczęły
powstawać kolejne parki. To osiedle mło-
dych ludzi zaczęło tętnić życiem i try-
skać dziesiątkami inicjatyw, niespoty-
kanych gdzie indziej. Tu zaczęły działać
telewizja osiedlowa, Ursynowsko - Nato-
lińskie Towarzystwo Społeczno – Kultu-
ralne, czasopisma osiedlowe, Dom Sztu-
ki, Dom Rodzinny czy Stowarzyszenie
Edukacji Młodych Piłkarzy (SEMP), któ-
rego osiągnięć w zakresie edukacji spor-
towej młodzieży nie sposób przecenić. Tu
jest nasze miejsce na ziemi, to jest nasza
mała ojczyzna. Ona jest w sercach tych,
którzy ją projektowali, budowali, tchnę-
li życiem i wszystkich nas, którzy tutaj po-
stanowili zamieszkać. Szczególnie waż-
na jest ona dla młodego pokolenia, któ-
re tutaj mieszka od urodzenia.

P amiętajmy o tej najnowszej hi-
storii, starajmy się oceniać ją
obiektywnie, a planując rozwój

nie niszczmy tego, co w sposób przemy-
ślany zostało już wykonane i spełnia
określone funkcje. Jako pewnego rodza-
ju przestrogę chciałbym przytoczyć przy-
kłady takich właśnie ulepszeń, a są to:
forsowane wbrew interesom mieszkań-
ców programy inwestycyjne przy ul. Cy-
bisa i Wiolinowej, doprowadzenie do
istotnych utrudnień komunikacyjnych
poprzez przebudowę ulic Dereniowej i
Stryjeńskich, całkowite zabudowanie
przejścia podziemnego pod ulicą Barto-
ka w celach handlowych, czy zeszpece-
nie naturalnego krajobrazu Kopy Cwila,
poprzez ustawienie baterii słonecznych.

W a l d e k  B i l s k i

Z Ursynowem jestem od początku, nie dlatego, że zamieszka-
łem w pierwszych, zasiedlonych tutaj budynkach, lecz z racji
podjęcia pierwszej pracy zawodowej po ukończeniu studiów
na ekonomice budownictwa Szkoły Głównej Planowania i
Statystyki. 
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W niedzielę Teatr Za Daleki w Domu Sztuki SMB „Jary”
zaprosił widzów (a ci dopisali!) na spektakl „Dziennik
przebudzenia” – adaptację „Dziennika” i „Drugiego
dziennika” Jerzego Pilcha. 

Warto podkreślić, że była to niemal zupełna nowość – przedstawie-
nie zostało dopiero po raz drugi skonfrontowane z publicznością. Zwy-
cięsko wyszedł z niej na pewno znakomity aktor Adam Ferency, któ-
ry ciekawie zagrał intelektualistę balansującego na granicy życia i
śmierci, a jednak nie tracącego poczucia ironii i humoru (choć sam
spektakl do wesołych nie należy). Drugim wygranym jest niewątpli-
wie wybitny prozaik Jerzy Pilch, gdyż w scenariuszu przedstawienia,
pióra Magdy Kupryjanowicz, udało się zachować specyficznie re-
fleksyjny charakter pisarstwa autora „Spisu cudzołożnic”.

W „Dzienniku przebudzenia” wystąpiła także młoda obiecująca
aktorka Joanna Kosierkiewicz. Muzyka była dziełem Piotra Łabo-
narskiego. Całość wyreżyserował Adam Ferency. Spektakl został sfi-
nansowany ze środków Dzielnicy Ursynów. A B U

Galeria Domu Sztuki SMB „Jary” z trudem pomieściła
wszystkich gości wtorkowego wernisażu wystawy foto-
graficznej Ewy Żelewskiej-Florek „Nadbużańskie kli-
maty”.

A goście z zachwytem oglądali istotnie urokliwe zdjęcia rzeki, la-
su, porannych mgieł… Ewa Florek, do niedawna mieszkanka Ur-
synowa, przez wiele lat pracowała w TVP jako montażystka. Nale-
ży do Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Po przejściu na emery-
turę zwróciła się ku fotografii i poczyniła na tym polu duże postę-
py, poświadczane kolejnymi wystawami indywidualnymi. Spośród
tych, które miała dotąd w Galerii Domu Sztuki, obecna –  „nadbu-
żańska” – jest bez wątpienia najpiękniejsza. Zresztą dostarcza nie
tylko wrażeń estetycznych, ale przynosi również ukojenie – jakże
potrzebne w naszych skołatanych czasach. Można się o tym prze-
konać do 28 maja. Wstęp wolny. A B U

W Domu Sztuki klimaty… znad Bugu

Pilch i Ferency: spotkanie mistrzów
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Okazuje się, że właściciele mieszkań mają prawo skarżyć decyzję, na pod-
stawie której część nieruchomości zwracana jest spadkobiercom byłych
właścicieli. Tak zadecydował Naczelny Sąd Administracyjny. We wrze-

śniu 2016 r.  NSA wydał korzystny wyrok dla wspólnoty mieszkaniowej w jed-
nej z kamienic na Mokotowie, która decyzją Biura Gospodarki Nieruchomo-
ściami podlegała procesowi reprywatyzacji. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz ustanowiła w
2014 r. na 99 lat prawo użytkowania wieczystego do części gruntu pod tą kamienicą na rzecz spad-
kobierców Marii G. oraz jednej osoby, która odkupiła część roszczenia. Dokładnie taką samą de-
cyzję, w tym samym czasie, BGN wydało spadkobiercom Jerzego R. ubiegającym się o zwrot
gruntu pod wybudowaną w 1955 r. kamienicą przy ul. Narbutta 60. Reakcje mieszkańców obu nie-
ruchomości były różne.

Ci z Narbutta 60 powiadomili media, konkretnie „Passę”, że decyzja w ich sprawie obarczona jest
wadami, a akt notarialny z 1947 r., będący jej podstawą, sporządzony został przez osobę do tego
nieuprawnioną.  Po dwuletnim boju udało nam się zablokować wykonanie kontrowersyjnej i brzyd-
ko pachnącej decyzji BGN, co zapewniło lokatorom kamienicy Narbutta 60 spokojny sen.

Natomiast członkowie drugiej mokotowskiej wspólnoty mieszkaniowej zdecydowali się zaskar-
żyć decyzję reprywatyzacyjną do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przy prezydencie
Warszawy, mimo że BGN nie przyznało im prawa do odwoływania się. SKO również nie uznało ich
za stronę w postępowaniu administracyjnym, podnosząc, że w postępowaniu o ustanowienie pra-
wa użytkowania wieczystego w trybie art. 7 ust. 2 dekretu Bieruta udział mogą brać wyłącznie na-

stępcy prawni byłych właścicieli. Wspól-
nota w osobach 18 właścicieli miesz-
kań wniosła więc skargę do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w War-
szawie. We wniosku argumentowali, iż
przepisy dekretu nie określają wprost,
kto może być stroną postępowania. 

WSA oddalił skargę, przyznając rację
SKO, mimo że orzecznictwo Naczelne-

go Sądu Administracyjnego wyraźnie mówi, iż stronami mogą być kolejno: zgłaszający roszczenia
dekretowe, ich spadkobiercy, właściciele gruntu, użytkownicy wieczyści, a w przypadku gruntu za-
budowanego także właściciele lokali posiadający udziały w użytkowaniu wieczystym gruntu (sygn.
akt I OSK 1110/06). Biorąc więc pod uwagę fakt, że ustanowienie prawa użytkowania wieczyste-
go na części gruntu dotyka bezpośrednio interesu prawnego właścicieli lokali oraz użytkowników
wieczystych nieruchomości tej kamienicy, należało przyznać im przymiot strony postępowania. Sę-
dziowie WSA widzieli jednak rzecz inaczej i odprawili wspólnotę mieszkaniową z kwitkiem impu-
tując, że właściciele nie wykazali, iż posiadają jakiekolwiek udziały w prawie wieczystego użytko-
wania, w części, która została objęta decyzją prezydenta Warszawy z 2014 r. W oczach tego sądu
wspólnota mieszkaniowa nie jest właścicielem lokali ani użytkownikiem wieczystym gruntu. 

Członkowie wspólnoty wykazali się nieustępliwością oraz determinacją i odwołali się do NSA. Wy-
rok najwyższej instancji sądownictwa administracyjnego diametralnie różni się od poprzednich orze-
czeń. NSA uchylił wyrok WSA i postanowienie SKO uznając ostatecznie, że postępowanie admini-
stracyjne w sprawach reprywatyzacyjnych ma jednak znaczący wpływ na losy całej nieruchomo-
ści. W związku z tym 18 właścicielom mieszkań przysługuje tytuł prawno-rzeczowy do nierucho-
mości, a skoro tak, to mają oni interes prawny, by skarżyć decyzję reprywatyzacyjną, a tym samym
mają prawo do wypowiedzenia się w tej sprawie (sygn. akt: I OSK 2812/15).

Badana przez prokuratury “dzika” reprywatyzacja dotknęła kilkadziesiąt tysięcy warszawia-
ków, jej owocem często była bezdomność. W starciu z wykształconymi, ustosunkowanymi i bez-
względnymi kupcami roszczeń, jak również bezdusznymi urzędnikami, ludzie są bezradni. Młyny
sprawiedliwości mielą wolno, a dostęp do nich jest dla przeciętnego zjadacza chleba bardzo trud-
ny. Dlatego wiedza o przytoczonym wyżej stanowisku NSA może być bezcenna dla wielu mieszkań-
ców zagrożonych eksmisją.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Sprawdź to, zanim cię eksmitują!

„Badana przez prokuratury
“dzika” reprywatyzacja do-
tknęła kilkadziesiąt tysięcy
warszawiaków, jej owocem
często była bezdomność”

Przez europejskie media przetoczyła się fala spekulacji w związku z wyborami
prezydenckimi we Francji. Dywagacje na temat, kto obejmie fotel prezydenc-
ki po Hollandzie, już za nami. Większość Francuzów oddała swój głos na

Emmanuela Macrona, ale pytań wcale nie jest mniej niż dotychczas. Przedwyborcze
deklaracje kandydatów niewiele rozjaśniły w zasadniczych kwestiach. Które z nich zaj-
mą pierwszoplanowe miejsce w działaniach podejmowanych przez nowego prezydenta? Brak jest jasnych
deklaracji w tym zakresie, a to skłania do snucia dalszych spekulacji. Dotyczy to zwłaszcza krajów, któ-
re chciałyby mieć z Francją dobre stosunki. Wciąż jednak istnieje wiele niewiadomych, a przewidywa-
nia w sprawie przyszłej polityki elekta przypominają wróżenie z fusów. Wątpliwości dotyczą zarówno sa-
mego prezydenta, który pojawił się na tamtejszej scenie politycznej niczym deus ex machina, jak też pro-
gramu dla Francji, który do tej pory nie został przedstawiony. Trudno za takowy uznać wypowiedzi, któ-
re pojawiły się w przestrzeni publicznej w trakcie kampanii wyborczej. Wiadomo nie od dziś, że słowa,
jakie wtedy padają, nie muszą mieć dalszych konsekwencji w codziennej polityce.

Niewiele też można było dowiedzieć się z wystąpienia nowego prezydenta, którego świadkami
byliśmy zaraz po ogłoszeniu wyników wyborczych. Wypełnione było ono kurtuazyjnymi niewiele
znaczącymi, dość okrągłymi zdaniami, w których niewiele było istotnych treści. W dodatku czyta-
jący z telepromptera prezydent nie patrzył wyborcom w oczy, a gdzieś na boki, co mogło pozosta-
wić nie najlepsze wrażenie. Pozostaje mieć nadzieję, że prowadzona przez niego polityka będzie
bardziej skuteczna i przejrzysta niż ów medialny występ. 

Podsumowując wybory, nie da się nie zauważyć, że Francuzi głosowali nie za jakimś konkret-
nym programem naprawczym, a przeciw Marine Le Pen. Przeciwko niej zjednoczyły się niemal
wszystkie tamtejsze siły polityczne. Ta prawniczka z wykształcenia, wytrawny, choć kontrower-
syjny dla wielu polityk – utożsamiana z Frontem Narodowym – spędza sen z powiek wielu oby-

watelom i ugrupowaniom w kraju
nad Sekwaną. 

Co wybór Emmanuela Macrona
oznacza dla Francuzów, dla Europy i
świata? Zobaczymy wkrótce. Na razie
wszystko wskazuje na to, że możemy
oczekiwać kontynuacji dotychczasowej
polityki, a nie radykalnych zmian. Czy to
dobra polityka? Czy zapobiegnie stacza-
niu się Francji po równi pochyłej? Oka-
że się niebawem. Problemy, z którymi bo-
ryka się dziś Francja, wymagają prawdzi-
wego męża stanu. Czy Emmanuel Ma-

cron jest takim właśnie przywódcą? Na razie nie ma podstaw do takiej tezy. Już widać, że problemy najistotniej-
sze dla Francuzów i dla całego świata dla nowego prezydenta nie są najważniejsze. Terroryzm, który jest nume-
rem jeden dla wielu społeczeństw, znalazł się w jego wypowiedziach za ekologią i innymi sprawami. 

Jak wiadomo życie nie lubi stagnacji. Świat gna do przodu, a kraj który swą politykę opiera na roz-
dawnictwie socjalnym i ograniczaniu własnej konkurencyjności, w którym obowiązuje 35-godzinny ty-
dzień pracy, sam skazuje się na marginalizację. Do problemów gospodarczych, które nękają Francuzów,
dochodzi jeszcze problem podstawowy, czyli utrata tożsamości narodowej i kulturowej. Gołym okiem
widać, że ojczyzna Kartezjusza, Diderota, Racine’a, Moliera, Hugo, Woltera, Balzaka, Flauberta, Pro-
usta, Camusa, Sartre’a i wielu wybitnych pisarzy, filozofów, myślicieli – traci swą europejską tożsamość,
zbudowaną na podstawach chrześcijańskich. Trudno przewidzieć, jak potoczy się najbliższa historia te-
go kraju, ale jedno jest pewne, czekają go poważne wyzwania. Czy nowy prezydent okaże się być po-
litykiem na miarę tych wyzwań? Tego nikt dziś nie wie. Dla nas Polaków i dla Polski Emmanuel Macron,
jako prezydent Francji wydaje się być mimo wszystko bezpieczniejszym wyborem. 

W naszym interesie jest, aby Francja, należąca do grona członków-założyciel Unii Europejskiej, będąca
naszym partnerem w wielu obszarach gospodarki, była krajem silnym i przewidywalnym. Krajem, z któ-
rym łączą nas dobre stosunki bilateralne. Wyjaśnienia wymagają jednak krzywdzące dla Polaków wypo-
wiedzi oraz połajanki wypowiadane przez nowego prezydenta w czasie kampanii wyborczej, ale również
po niej. Paradoksalnie problemem nie jest to, co dzieje się w naszym kraju, ale fakt, że Francja zmaga się
z bolączkami, a winą za nie chce obarczyć inne kraje. Problemem jest jej spadająca atrakcyjność dla inwe-
storów, dla których utrzymanie firm na trenie Francji staje się nieopłacalne. Powoduje to ucieczkę do in-
nych krajów, gdzie gospodarka jest bardziej konkurencyjna. Tak stało się w przypadku znanej firmy Whir-
pool. Amerykański producent sprzętu gospodarstwa domowego przenosi swoje zakłady z Amiens we Fran-
cji do Łodzi. Firma zapowiada, że zatrudnienie znajdzie w niej około trzystu pracowników. 

Może nie powinniśmy więc przejmować się pogróżkami Emmanuela Macrona o podejmowanych
sankcjach wobec Polski za nieprzyjmowanie do nas emigrantów. Nie trzeba być ekspertem, by do-
strzec, że to jego kraj wymaga radykalnych reform. Jeśli zamiast tego będzie zajmować się Polską,
to trudno. Poczekajmy na kolejne firmy, które z Francji będą uciekać.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Mikroskala widzenia Macrona?

„Podsumowując wybory, nie
da się nie zauważyć, że Fran-
cuzi głosowali nie za jakimś
konkretnym programem na-
prawczym, a przeciw Marine
Le Pen. Przeciwko niej zjedno-
czyły się niemal wszystkie
tamtejsze siły polityczne”

Piórem Derkacza

Barbara Białowąs, poetka 
Różnić się jest rzeczą piękną.

Lecz ponad podziałami,
ważne jest by się rozumieć

z innymi wędrowcami.

Gdyby Polaków zapytać co ich łączy, to wielu odpowiedziałoby że wspólne grillowanie. Po-
czątek maja i długi weekend to świetna okazja do spotkań przy grillu. Kto żyw, ruszył na łono
natury, aby tam smakować tego, co na ruszcie się dusiło. Nawet zwolennicy marszu, jaki odbył
się 6 maja w Warszawie, w czasie powrotu do domu zapełniali przydrożne kuchnie polowe. Żo-
łądka polityką się nie zapełni. Skutecznie zrobiła to kiełbasa i karkówka z grilla, na dodatek spo-
żyta na świeżym powietrzu. Różnica między wszystkimi jedzącymi w całej Polsce była taka, że
jedni jedli kiełbasę,  a drudzy karkówkę. Tak to jest między wędrowcami! 

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

1111
Spytał raz babci dość wścibski wnuk Janek:

Czy w twoim życiu był kiedyś kochanek?
Babcia się zrywa i nie mówiąc wiele,

Otwiera szafę. Wypada z niej... szkielet.
Babcia zmieszana, rumieni się cała:

To ci historia! Na śmierć zapomniałam!

1122
Mąż, by rocznicę uczcić swego ślubu,

Zaprosił żonę do nocnego klubu.
Było już późno, prawie pół do trzeciej,
Jakiś gość ciągle szalał na parkiecie.

Stawiał facetom drinki albo grzańca,
Wszystkie kobiety zapraszał do tańca,

Widać szczęśliwy. Aż tu nagle żona
Mówi do swego męża podniecona:

Znam go. Pamiętam. Poznałam go w szkole.
Oświadczył mi się przed laty ten koleś.

Dałam mu kosza. Mąż przerwał w pół słowa:
Widać, że tego nie przestał świętować.

1133
Ksiądz katecheta niestrudzony,
Swoje owieczki uświadamiał,
Że kiedy Arab ma trzy żony.

To się nazywa poligamia

Katolik żyje z jedną żoną!
Rzekł Jaś, co sławę miał gamonia.

- Dobrze – rzekł ksiądz. – I to jest mono…
- Wiem, proszę księdza, monotonia!

CYKL: SUCHARY Z INTERNETU (V)
W o j t e k  D ą b r o w s k i
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Janek Bytnar „Rudy”, patron Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Witolda
Małcużyńskiego na Ursynowie, nie dożył Powstania Warszawskiego, ale jego
pseudonimem nazwano drugą kompanię harcerskiego batalionu AK “Zośka”,
która brała udział w sierpniowym zrywie. W ten sposób koledzy Janka z Szarych
Szeregów upamiętnili swojego druha. Dzięki temu „Rudy” w sposób symboliczny
brał udział w walkach na ulicach Warszawy. 

Uczestnicy V Ursynowskiego Festiwalu Pieśni Powstania Warszawskiego, wyśpiewując powstańcze
piosenki, przybliżyli atmosferę tamtych dni oraz oddali cześć bohaterom, dla których pieśń była
nadzieją i pocieszeniem w tych trudnych czasach naszej historii.

Festiwal odbył się w SP 336 9 maja 2017 r., czyli dzień po 72. rocznicy zakończenia II wojny
światowej. W tym czasie przypada również 12. rocznica odsłonięcia pomnika „W Hołdzie Dzieciom
Warszawy”, który znajduje się na terenie szkoły, oraz 15. rocznica nadania szkole imienia Janka
Bytnara „Rudego”. Warto dodać, że V, czyli jubileuszowy festiwal, zbiegł się z 40-leciem Ursynowa.

Konkurs odbył się pod trzema honorowymi patronatami: Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej
IPN w Warszawie, przewodniczącej Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy – Teresy Jurczyńskiej-
Owczarek oraz burmistrza Dzielnicy Ursynów  – Roberta Kempy.

W imprezie uczestniczyli: Teresa Jurczyńska-Owczarek, zastępca burmistrza Łukasz Ciołko,
naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów - Aleksandra Piszczorowicz,
radny dzielnicy  – Tomasz Krasowski, dyrektor SP 340 im. Prof. Bogusława Molskiego – Małgorzata
Antonowicz, dyrektor SP 310 im. Michała Byliny – Jacek Strzyżewski, przedstawicielka Oddziałowego
Biura Edukacji IPN w Warszawie - Edyta Gula, a przede wszystkim kombatanci (powstańcy
warszawscy): prezes Zarządu Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych  Więźniów
Politycznych – Janusz Maksymowicz, Tadeusz Moszczyński, Tadeusz Siek,  Daniela Ogińska i Krzysztof
Przelaskowski.  

W konkursie wzięło udział 9 ursynowskich szkół podstawowych. Uczestnicy wystąpili w czterech
kategoriach: solo klasy 0-III, solo klasy IV-VI, zespół wokalny klasy 0-III, zespół wokalny klasy IV-VI.

Młodzi artyści zaprezentowali zarówno piosenki, które śpiewali powstańcy, jak i te, które powstały
współcześnie, by złożyć hołd walczącym. Zebrani usłyszeli: „Modlitwę Armii Krajowej”, “Dziewczynę
z granatem w ręce”, “Pałacyk Michla”, “Sanitariuszkę Małgorzatkę”, “Dziś idę walczyć, mamo”,
“Miasto”, „Naprzód do boju, żołnierze” (hymn Polski Podziemnej), „Za wolność” i wiele innych
pięknych piosenek patriotycznych. W sumie były aż 22 występy.

Dwie komisje konkursowe, jedna dla klas 0-3 (Daniela Ogińska, Tadeusz Siek i Hanna Orłow –
emerytowana nauczycielka muzyki), druga dla klas 4-6 (Tadeusz Moszczyński, Edyta Gula i Barbara
Wierońska-Likus – nauczycielka muzyki Gimnazjum nr 94 im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK)
wyłoniły zwycięzców. Wyniki są następujące:

kkaatteeggoorriiaa ssoolloo:: 
kkllaassyy 00-IIIIII
I miejsce - SP 336 im. Janka Bytnara “Rudego”
II miejsce - SP 310 im. Michała Byliny
III miejsce - SP 319 im. Marii Kann
kkllaassyy IIVV-VVII
I miejsce -  SP 319 im. Marii Kann
II miejsce - SP 336 Janka Bytnara “Rudego”
III miejsce - SP 340 im. prof. Bogusława Molskiego
kkaatteeggoorriiaa zzeessppóółł wwookkaallnnyy
kkllaassyy 00-IIIIII
I miejsce -  SP 310 im. Michała Byliny
II miejsce - SP 319 im. Marii Kann
III miejsce - SP 336 im. Janka Bytnara “Rudego”
kkllaassyy IIVV-VVII 
I miejsce - SP 336 im. Janka Bytnara “Rudego”
II miejsce - SP 318 im. z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Ch. Anderena
III miejsce - SP 81 im. Lucjana Rudnickiego.
Po ogłoszeniu wyników odbył się koncert laureatów, którzy otrzymali z rąk burmistrza Łukasza Ciołki,

Edyty Guli z IPN i dyrektor SP336 Lucyny Bieniasz-Ząbek nagrody, statuetki, dyplomy. Nagrody
ufundowali: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie oraz Urząd Dzielnicy Ursynów
m. st. Warszawy (Wydział Kultury).

„Póki Polska żyje w nas… Dziś Europa znów jest z nami i z pomocą skora biec, ale wolnej Polski granic
polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary Tym, co dali za nią krew,  nieść wysoko Ich
sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie...”. Słowa zaśpiewanej na
festiwalu piosenki oraz zaangażowanie uczestników i organizatorów wzruszyły zaproszonych
kombatantów. A dla wszystkich zebranych w SP 336  spotkanie z żywymi świadkami historii było
niezapomnianą lekcją patriotyzmu. E l ż b i e t a  R u t k o w s k a

„Człowiek z poczuciem hu-
moru, to dla nas wartość
nie do przecenienia” – de-
klarowali młodzi wro-
cławscy artyści tworzący
ponad pół wieku temu no-
wy kierunek w sztuce –
sensibilizm. 

Ten twórczy ferment, konty-
nuowany w różny sposób do
dziś, przypomni niecodzienna
wystawa w Galerii Działań, na
której otwarcie 12 maja o godz.
19 zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych sztuką, która w
docenianiu poczucia humoru
odnajduje nie tylko ducha za-
bawy, lecz także drogę do prze-
kraczanie schematów poważ-
nej refleksji.

Sensibilizm to zjawisko ar-
tystyczne  powstałe w połowie
lat 50. XX wieku w środowisku
studentów i absolwentów
PWSSP (obecnie ASP) we Wro-
cławiu. Nazwa, wymyślona

przez inicjatora nurtu, Kazi-
mierza Głaza, pochodzi od sen-
sibilatorów – związków che-
micznych doczulających barw-
niki stosowane w przemyśle ce-
ramicznym, z którymi studen-
ci PWSSP zapoznawali się w
ramach praktyk w zakładach

w Wałbrzychu. Sensibiliści nig-
dy nie zamierzali tworzyć for-
malnego ugrupowania, raczej
zależało im na „doczulaniu”
świadomości (nie tylko arty-
stycznej) w różnych środowi-
skach. Mieli na co dzień swoje
oddzielne drogi profesjonalnej
(w tym także artystycznej) pra-
cy. Propagowany stan świado-
mości w zupełnie swoisty spo-
sób łączył wyczulenie na ab-
surd z medytacją nad tym, co
nieprzewidywalne. Zachęcał
do tworzenia na styku (i w po-
łączeniu) różnych dyscyplin
sztuki (sztuk wizualnych, ak-
cyjności i teatru), jak i w swo-

bodnego wchodzenia na tereny
zaanektowane dla  naukowych
rozważań i literatury.

Sensibiliści zapoczątkowali
działania happeningowe w Pol-
sce (akcje w teatrze Kameral-
nym we Wrocławiu w maju
1957), gdy jeszcze nie był znany
termin happening – a na wydru-
kowanie manifestu sensibilizmu
Kazimierza Głaza uzyskał ze-
zwolenie cenzury 27.05.1957.
Mamy zatem podstawy, by  w
2017 roku świętować jubileusz
60-lecia sensibilizmu, co niewąt-
pliwie koresponduje ideowo z
tegorocznym ogólnopolskim
programem „100 lat awangar-
dy w Polsce”, do którego wysta-
wa w Galerii Działań została włą-
czona.  

Wystawa zaprezentuje foto-
grafie, kolaże, druki (m. in. ma-
nifest Kazimierza Głaza i legen-
darny „Funt Patagoński” – rów-
nowartość braku 100 złotych),
rysunkowe zapisy akcji sensi-
bilistycznych i sensibilstyczne
rysunki pojęciowe, absurdalne
projekty Instytutu Sensibili-
stycznego oraz  publikacje tego
nurtu. 

Dodatkowo w niedzielę 14
maja o godz. 17 odbędzie się
wieczór performansu z udzia-
łem 4 artystów ze Szwajcarii,
Niemiec i Polski przygotowany
we współpracy z Międzynaro-
dowym Festiwalem Performan-
ce Interakcje.

Sensibilizm 1957 – 2017. Do-
kumentacja primordialna ze
zbiorów Michała Jędrzejewskie-
go, otwarcie: 12.05.2017 godz.
19, Galeria Działań SMB Imie-
lin, ul. Marco Polo 1, 02-776
Warszawa; wystawa czynna do
9.06.2017, pon. – pt. 14:00 –
20:30.

G r z e g o r z  B o r k o w s k i

PPaann MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo
RReeddaakkttoorr NNaacczzeellnnyy 
TTyyggooddnniikkaa PPAASSSSAA

Szanowny 
Panie Redaktorze!

Serdeczne podziękowania za
opublikowany kilka tygodni te-
mu obszerny tekst poświęcony
ostatniej bitwie Kampanii 1939
r. – pod Kockiem.

Tekst autorstwa dr Stanisława
Abramczyka oceniliśmy razem z
moim stryjecznym bratem jako
wyjątkowo profesjonalny, nato-
miast wiedza i pietyzm autora w
odtwarzaniu zarówno szczegółów
tej pięciodniowej bitwy, jak jego
upór i konsekwencja w utrwala-
niu pamięci o uczestnikach bitwy,
a szczególnie o generale Francisz-
ku Kleebergu (76. rocznica jego
śmierci minęła 5 kwietnia), stały
się dla nas inspiracją do udostęp-
nienia z naszych rodzinnych zaso-
bów informacyjnych kilku frag-
mentów, które być może zainte-
resują  szerokie grono czytelników
PASSY.

Otóż tak się złożyło, że mój
stryj, ppor  Bohdan Bobiatyński,
brał udział jako dowódca plutonu
w składzie kompanii przeciwpan-
cernej w całej batalii SGO “Polesie”
oraz w jej ostatnim epizodzie od 1
do 5 października, zakończonym
kapitulacją w dniu 6 październi-
ka 1939 roku.

Decyzja gen. Franciszka Kle-
eberga ocaliła od zagłady ponad
1250 oficerów i ponad 15 500 żoł-
nierzy. Idąc do niemieckiej niewo-
li, mimo pochowania na placu bo-
ju 324 swych towarzyszy, byli
przekonani, iż “ich krew jeszcze
Polsce przydać się może”

Mój stryj trafił do niewoli w
Woldenbergu (Dobiegniewo). Jak
nam wspominał po latach, był to
offlag wyjątkowy. Mało tego, że
prawie od początku zorganizo-
wano systematyczne kursy szkole-
niowe na bardzo wysokim pozio-

mie, to również powstały specjali-
styczne grupy studialne, których
zadaniem było przygotowanie
materiałów kierunkowych do bu-
dowy przyszłej Polski, Polski no-
woczesnej, zdolnej do podjęcia
współzawodnictwa o czołowe
miejsce wśród narodów i krajów
przyszłej Europy.

I tak stryj, jako specjalista od
spraw rolnych po studiach na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, brał
udział w pracach studialnych nad
wypracowaniem koncepcji rozwo-
ju nowoczesnego polskiego rolnic-
twa i osiągnął wraz ze swoim ze-
społem czołowe miejsce w konkur-
sie na wzorowe polskie gospodar-
stwo rolne.

Nie mniej istotną rolę w kształ-
towaniu dynamiki życia obozowe-
go kilku tysięcy polskich oficerów
odgrywała kultura i sztuka. Mój
stryj zaprzyjaźnił się w offlagu za-
równo z wybitnym rzeźbiarzem
Horno-Popławskim, jak też z dwo-
ma architektami ppor Jerzym Hry-
niewieckim i ppor Janem Knothe.

Działalność teatru obozowego
została utrwalona w cyklu drze-
worytów. Powstała teka drzewory-
tów teatralnych i teka drzewory-
tów koła obozowego drzewiarzy.

Stryj pieczołowicie przechowy-
wał i przekazywał zarówno kopie
drzeworytów rzeźb Horno-Po-
pławskiego (łącznie z projektem
rzeźby walczącej Syreny warszaw-
skiej), jak też ponad 30 kopii drze-
worytów m. in. J. Hryniewieckie-
go, J. Knothe, ppor Stefana Mi-
chalskiego.

Wśród tych kopii drzeworytów
szczególną wartość dla stryja
przedstawiały 4 drzeworyty z
rocznicą powstania 20 Dywizji
Piechoty.

Otóż dywizja ta weszła w skład
dywizji “Kobryń” walczącej w
składzie samodzielnej grupy ope-
racyjnej “Polesie”. W składzie plu-
tonu dowodzonego przez stryja
gros żołnierzy stanowili podchorą-
żowie ostatniego rocznika wyszko-

lonego zarówno w 20 DP jak też w
30 DP. Niestety, nie byliśmy w sta-
nie określić autorów tych drzewo-
rytów. Niemniej ich symbolika,
dramatyzm i dynamika stanowią
wg nas ponadczasowy walor in-
formacyjny i edukacyjny. Mieli-
śmy wątpliwości czy obróbka
komputerowa nie umniejszy nie-
wątpliwych walorów artystycz-
nych dzieła jeńców offlagu w Wol-
denbergu. Dla nas istotna jest oce-
na czytelników PASSY dotycząca
zarówno utrawalania pamięci o
uczestnikach bitwy pod Kockiem,
jak też urozmaicenia form infor-
macji procesu edukacyjnego mło-
dego pokolenia Polaków.

Dlatego też uznaliśmy za swój
obowiązek wobec Bohdana Bo-
biatyńskiego udostępnienie sze-
rokiej rzeszy czytelników PASSY
tych materiałów, które właściwie
cudem udało nam się przechować
szczególnie w trakcie mordercze-
go marszu zafundowanego przez
komendanta offlagu Woldenberg
(Dobiegniewo) do Lubeki.

Przesyłamy Panu i całemu Ze-
społowi Redakcyjnemu PASSY
wyrazy sympatii i szacunku

Z d z i s ł a w  K o n r a d  B o b i a t y ń s k i ,
u r o d z o n y  w  1 9 3 7  r.  w  W i l n i e ,

m i e s z k a n i e c  W i l a n o w a ,  b r a t a -
n e k  B o h d a n a  o r a z  L e c h  W i k t o r
B o b i a t y ń s k i ,  u r o d z o n y  w  1 9 4 0
r.  w  W i l n i e ,  m i e s z k a n i e c  U r s y -

n o w a ,  s y n  B o h d a n a

PPSS.. Bohdan Bobiatyński zmarł
w 1990 r. w Białymstoku w wieku
83 lat. Doczekał siedmiorga wnu-
cząt oraz trójki stryjecznych wnu-
cząt. Jego wspomnienia zostały
włączone do wydanej w 2014 ro-
ku siedmiotomowej monumental-
nej pozycji SGO “Polesie”, opra-
cowanej przez Centralne Archi-
wum Wojskowe im. Bolesława
Waligóry w Rembertowie.

Niemniej wg naszej wiedzy
drzeworyty upamiętniające rocz-
nicę powstania 20 DP nie były do-
tąd nigdzie publikowane.
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Inspirujący sensibilizm w Galerii Działań

Uczniowski Festiwal Pieśni Powstania Warszawskiego

„Rudy” na pewno by się wzruszył...
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PPOOŻŻYYCCZZKKII WW 2244 HH (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 602 77 03 61

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 791 394 791

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

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

AAUUTTOO SSKKUUPP
WWaarrsszzaawwaa

550011-229911-881122

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

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

bezstresowo, skutecznie, 
605 783 233

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DDZZIIAAŁŁKKAA  1270 m2 z domkiem,
gm. Tarczyn, 602 651 211 

DDZZIIAAŁŁKKAA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61

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::
!CCeennttrruumm 70 m2, piękne

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

!KKoonnssttaanncciinn,, 3 pok. 63 m2,
ładne, 440 tys. zł z garażem lub
wynajem 2 tys.zł/m-c, 
601 720 840

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

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

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

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

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

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

blisko metra, cisza, spokój, 
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 1,49 mln.
zł, 601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

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

!DDzziiaałłkkaa Konstancin-
Jastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 270 tys. zł, .
601 720 840

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

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, 
usł.-przem.-inwestycyjna, z
planem, 400 zł/m2

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKoonnssttaanncciinn - do wynajęcia

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

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

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

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

!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

MMEECCHHAANNIIKKAA samochodowego
zatrudnię, 602 424 774

PPRRAACCAA 
dla kierowcy kat B. 

Max.45 lat, 
tel.  535 170 170

PPRRZZYYJJMMĘĘ krawcową do zakładu
na Ursynowie, 602 842 915

SSPPRRZZĄĄTTAANNIIEE bloków i terenu,
510 464 242; 601 39 84 26

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ Panią do
sprzątania przedszkola na
Ursynowie. Praca na pełny etat, od
pon.-pt.. Umowa o pracę, 
601 778 504

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ pracownika do
prac ogólnobudowlanych na
Ursynowie, 506 174 205

AANNTTEENNYY, 603 375 875
AAUUDDIIOO-TTVV, naprawa, 

668 108 222

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DDOOMMOOFFOONNYY, 603 375 875
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

507 153 734
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 

507 153 734
GGAAZZ, hydraulika, 513 965 304
GGLLAAZZUURRAA, remonty, 

796 664 599
GGLLAAZZUURRNNIICCTTWWOO, łazienki,

wykończenia kompleksowo, 
577 988 800

GGLLAAZZUURRNNIIKK
690 61 30 31

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

KKOOPPIIOOWWAANNIIEE kaset video 
na płyty DVD, 
502 288 514

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

MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 
505 73 58 27

MMAALLOOWWAANNIIEE, referencje, 
722 920 650

NNAAPPRRAAWWAA 
laptopów, 

668 108 222

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pprraalleekk 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

OOCCIIEEPPLLAANNIIEE poddaszy pianą
pur, 668 327 588

PPRRAANNIIEE dywanów, tapicerki
meblowej i samochodowej, 
794 027 037

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, 603 649 537
RREEMMOONNTTYY - budowlane,

ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem, 
668 327 588

WWRRÓÓŻŻBBIITTKKAA, 501 623 919,
tanio, 506 030 088

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Ważne telefony

JeszczJeszcze tre tr udnieudnie j...j...
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje JJuussttyynnaa KKrraakkoowwsskkaa
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..
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB ““JJaarryy”” 

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

SSoobboottaa,, 1133 mmaajjaa,, 1177..0000-2200..0000::
Zabawa taneczna dla seniorów. Pro-
wadzenie: DJ Jerry. Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 1144 mmaajjaa,, 1166..0000:: Te-
atrzyk Siadaj Pała! zaprasza
dzieci na spektakl “Problemy z
kolegami”. Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 1144 mmaajjaa,, 1188..0000:: se-
ans filmowy z cyklu “W Starym
kinie ze Stanisławem Janickim”.
Pokaz filmu “Córka generała Pan-
kratowa” (Polska 1934, reż. Mie-
czysław Znamierowski, Józef Lej-
tes. Wyk. Nora Ney, Franciszek
Brodniewicz). Wstęp wolny.*

W Galerii Domu Sztuki jest
czynna wystawa fotograficzna
Ewy Żelewskiej-Florek “Nadbu-
żańskie klimaty”. 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.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

W sobotę 13 maja o godzinie
18:00 wystąpi u nas Francis Mon-
roe. Młody kompozytor i autor tek-
stów, który w swojej twórczości
stawia przede wszystkim na szcze-
rość przekazu i nastrojowy klimat.
Podczas koncertu wykona utwory
z swojej autorskiej płyty “Piosenki
z latarni morskiej” oraz kilka utwo-
rów instrumentalnych. Wstęp wol-
ny. Wejściówki do odbioru w biu-
rze placówki od środy 10 maja, od
godziny 18:00.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

1111..0055,, cczzwwaarrtteekkggooddzz.. 1188::0000 -
“STOPA-KOLANO-BIODRO JAK
SOBIE RADZIĆ  Z BÓLEM I ZA-
POBIEGAĆ” - spotkanie popro-
wadzi fizjoterapeutka Hanna
KRZEŚNIAK

2255..0055,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
- KLUB PODRÓŻNIKA pt. “CHI-

LE “. Spotkanie poprowadzi Gra-
żyna TERESZCZUK  

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

AAKKAADDEEMMIIAA SSEENNIIOORRAA - zapra-
szamy na wykłady i warsztaty
dla ursynowskich seniorów

1155..0055,, ppoonniieeddzziiaałłeekk,, ggooddzz..
1133..3300 - REPORTAŻ LITERACKI.
Ryszard Kapuściński,  Jacek Hu-
go - Bader, Filip Springer i in.
Nowa formuła reporterska: zapis
wnikliwych obserwacji, ostatecz-
ne refleksje pod rozwagę czytel-
nika, bez interwencjonizmu.
Wykład wygłosi dr Anna Pycka.
Wstęp wolny

2222..0055,, ppoonniieeddzziiaałłeekk,, ggooddzz..
1133..3300 - KRYMINAŁ.  Struktura
powieści kryminalnej, popularni
autorzy polscy i zagraniczni. O
tym gatunku literackim opowie
dr Wawrzyniec Sztark.    Wstęp
wolny 

2222,, 2244,, 2299 ii 3311..0055.. oorraazz 55 ii
77..0066..,, poniedziałki i środy, godz.
9.00-11.15 (rześki poranek i ka-
wa  gwarantowane) 

WARSZTATY DZIENNIKAR-
SKIE -  dla osób, które chciałyby
spróbować swych sił w publicy-
styce i od razu realizować dru-
kiem artykuły, felietony, komen-
tarze, wywiady etc. w Życiu Se-
niora lub w Almanachu Ursyno-
wa. Zajęcia poprowadzi pisarka,
dziennikarka, blogerka i podróż-
niczka Anna Kłossowska.  Wy-
magane wcześniejsze zapisy te-
lefoniczne - 22 646 48 86 /pon.-
pt., 9.00-15.00/ lub email: se-
kretariat@fes.edu.pl

2255..0055..,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1122..0000
Życie zaczyna się po 60. - sie-
dem nawyków skutecznego
działania: wzmacnianie indywi-
dualnego potencjału, poczucia
bezpieczeństwa, radzenia sobie
z życiowymi wyzwaniami, od-
powiedzialność za swoje życie,
mówienie “Nie” bez wyrzutów
sumienia, nowe cele życiowe,
nie manipuluj mną etc.  (prowa-
dzi  trener psych.  Małgorzata
Sygitowicz) .  Wstęp wolny

2255..0055..,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1155..3300
Bezpieczny senior  - nowe meto-
dy oszukiwania seniorów, wyłu-
dzenia, zagrożenia w cyberprze-
strzeni itd. (spotkanie z policjan-
tami). Wstęp wolny

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1111..0055 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z
prof. Andrzejem Karpińskim w
cyklu Miles Polonus, czyli tajem-
nice, wzloty i upadki staropol-
skiej szkoły wojennej pt.: “Od-
siecz wiedeńska. Bitwa, która
ocaliła Europę”

1166..0055 - wwttoorreekk - spotkanie z p.
Anną Reichert w cyklu Dwudzie-
stolecie międzywojenne w War-
szawie: artyści znani i nieznani -
kino, teatr, muzyka pt.: “Leon
Schiller, człowiek orkiestra: twór-
ca teatru monumentalnego, pio-
senkarz, reżyser, inscenizator...”

1188..0055 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z
dr. hab. Lechem Królikowskim w
cyklu Wieczorów Czwartkowych
pt.: “Ursynów - 40 lat minęło”

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

VAGABUNDUS
SSoobboottaa 1133..0055..22001177 ((PPuusszzcczzaa KKaammppiinnoosskkaa))
Wycieczka rowerowa na trasie Metro Młociny - polana Opaleń

- Uroczysko Łuże - Na Miny - Mogilny Mostek - Palmiry - Janówek
- Łosia Wólka - Jesionka - Cybulice - Helenowskie Góry - Stara Dą-
browa - Babska Góra - Roztoka - Sieraków - Izabelin - Bemowo
WAT (ok. 80-85 km po drogach leśnych i częściowo asfaltowych)

UWAGA: wycieczka należy do kategorii trudnych. Wymaga-
ne są rowery górskie (MTB) i dobre przygotowanie kondycyjne.

ZZbbiióórrkkaa oo ggooddzz.. 0099::0000 przy stacji metra Młociny (wyjście pół-
nocne)

PPrroowwaaddzząą:: Andrzej Majewski (e-mail: andrzejrower@gma-
il.com) i Grzegorz Bzdak (e-mail: byku121@wp.pl)
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