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Dwa wzruszające ursynowskie jubileusze

J

est co świętować w południowym zakątku stolicy, w którym 17 lat temu narodziła się
„Passa”. Mamy bowiem z jednej
strony 40-lecie powstania osiedla
Ursynów, które z tonącego w 1977
roku w błocie skromnego zespołu
bloków mieszkalnych z wielkiej płyty rozrosło się w potężną dzielnicę
Warszawy, z drugiej zaś – czeka
nas 25. wydanie założonej przez
ursynowianina Jurka Owsiaka
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na Ursynowie mieszka około 150 tysięcy osób, co daje tej dzielnicy trzecie miejsce w stolicy – po
Mokotowie i Pradze Południe. Z
kolei WOŚP – to prawdziwa potęga na niwie działalności charytatywnej. O ile w pierwszym roku
kwestowania zebrała na leczenie
chorób serca 2 mln 422 tysiące złotych, o tyle w 2016 udało się jej
zgromadzić aż 72 mln zł na zakup
urządzeń dla szpitalnych oddziałów pediatrycznych oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej
seniorom. Jest zatem o czym gadać i o czym pisać.
wsiak, propagujący od lat
wielu w radiu i telewizji
muzykę młodzieżową i
młodzieżowy styl życia, nie jest osobą przez wszystkich lubianą, a jego
hasło „róbta co chceta” wzbudziło w
swoim czasie wzburzenie ortodoksów, a przede wszystkim niektórych przedstawicieli stanu duchow-
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nego. Nawet świętej pamięci prymas Józef Glemp spojrzał początkowo na Jurka krzywym okiem, uważając zapewne, że Kościół ma monopol na działalność charytatywną. Dziennikarzy broniących misji
Owsiaka ksiądz kardynał był
uprzejmy określić mianem „szczekające kundelki”. Społeczeństwo
stanęło jednak murem za dyrygentem WOŚP, więc prymasowi już nie
wypadało pluć na Owsiaka. Tym
bardziej, że Orkiestra niosła bliźnim realną pomoc, nie wyciągając
ani grosza z państwowej kasy – w
przeciwieństwie do skądinąd również godnej szacunku i nadzwyczaj
pożytecznej przykościelnej organizacji Caritas. Gdyby zapytano mnie
jako chrześcijanina, czy lepiej się
działa na chwałę bożą, wspomagając w odruchu serca chorych i
słabych, czy raczej wznosząc kosztowne budowle sakralne, zdecydowanie opowiedziałbym się za tym
pierwszym wyjściem. Dlatego w 25letnim rozrachunku WOŚP mamy
przede wszystkim kilkaset milionów złotych ofiarowanych dobrowolnie przez społeczeństwo – głównie na wspomożenie chorych dzieci, a w kilkunastoletnim rozliczeniu Świątyni Opatrzności Bożej w
Wilanowie – spoglądamy nieustannie w finansową studnię bez dna, co
jest tym bardziej przykre, że Świątynia nie jawi się budowlą na miarę zaplanowanego przez Antonio
Gaudiego barcelońskiego Templo
Expiatorio de la Sagrada Familia,
wznoszonego od ponad stu lat bez
angażowania funduszy rządowych.
ak się akurat złożyło, że
Świątynię Opatrzności łączy z Ursynowem osoba architekta Marka Budzyńskiego.
Ten niezapomniany wizjoner Ursynowa Północnego wygrał bowiem w roku 2000 konkurs na
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wielkiej płyty, mieli bezpośredni
kontakt z naturą i możliwości nawiązywania dobrych więzi sąsiedzkich. Stąd natychmiastowe zazielenienie przestrzeni otaczającej budynki, stąd rzeźby, które od razu,
postawiono w celu urozmaicenia
krajobrazu, stąd przyosiedlowe
klubiki dla dzieci, stąd Dom Rodzinny przy Końskim Jarze.
czywiście, pierwsi mieszkańcy (w tym piosenkarz
Andrzej Rosiewicz) wspominają przede wszystkim kurz, błoto i hałas, związany z rozrastającą
się budową, no i największą bolączkę, jaką był brak sklepów. W pierwszym okresie Ursynów pozostawał
wszak pustynią handlową i kulturalną, zyskując nieoficjalną nazwę:
Sypialnia Warszawy. Na szczęście
nietrudno było robić zakupy w innych dzielnicach. Ówcześni mieszkańcy byli bowiem pierwszym pokoleniem Polaków, zmotoryzowanym na masową skalę dzięki niezapomnianemu „maluchowi”, czyli
Fiatowi 126p. To autko zdecydowanie dominowało początkowo na
rozległych parkingach, będąc jednocześnie: reprezentacyjną limuzyną, wozem rodzinnym, półciężarówką, a nawet – z uwagi na koślawe jezdnie – poniekąd terenówką.
Budowana już wtedy na Ursynowie pierwsza linia metra to był dopiero wstępny wykop, stanowiący
dla nas największą przeszkodę do
pokonania. Na uruchomienie tej
pierwszej linii warto było czekać aż
18 lat. Bo Ursynów bez metra byłby niczym ciało bez duszy. Celebrując więc osobiście okrągły jubileusz
miejskiego Ursynowa, pozdrawiam
przy okazji wszystkich innych
„czterdziestolatków”.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA 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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projekt Świątyni, proponując niezwykle oryginalną konstrukcję
wtopioną w zieleń Pól Wilanowskich (góra z wieńczącym ją, widocznym z daleka kryształowym
świetlikiem). Wielka szkoda, że
Kościół w końcu zignorował konkurs, wybierając zupełnie inny
projekt i szansa na realizację unikatowego w skali światowej projektu sakralnego została bezpowrotnie stracona. Sam prymas
Glemp był podobno absolutnym
entuzjastą projektu Marka Budzyńskiego, ale pod naciskiem
większości episkopatu musiał zrezygnować z obstawiania przy
koncepcji kryształu.

O

twarta niedawno, choć daleka od ukończenia Świątynia Opatrzności góruje
nad Miasteczkiem Wilanów, którego koncepcja urbanistyczna polegała na pospiesznym stawianiu
budynków mieszkalnych, żeby po
ich zasiedleniu zastanawiać się dopiero nad różnego rodzaju infrastrukturą. Gdy w roku 1971 Marek
Budzyński i jego współtowarzysze
zostali zaangażowani do zaprojektowania zabudowy Ursynowa,
zasadnicze plany urbanistyczne
(w tym przyszła linia metra) były
już nakreślone, ale i tak nowocześnie myślącym architektom udało
się przeforsować sporo mądrych

pomysłów i poprawek. Te dobre
zmiany sam odczułem na własnej
skórze, jako jeden z pionierów dzisiejszej dzielnicy, mieszkający w
niej od 1977 roku.
okoleniu warszawiaków
urodzonych zaraz po drugiej wojnie światowej ów zaczątek dzisiejszej dzielnicy, czyli
Ursynów Północy – mógł się wydawać pod wieloma względami rajem na ziemi. Było to bowiem wyjście z mieszkaniowych klitek okresu gomułkowskiego w niespotykane wcześniej przestrzenie. Na dodatek Marek Budzyński et consortes
zadbali o to, by mieszkańcy, wprowadzający się do szarych bloków z
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Rozmawiamy z zastępcą burmistrza Ursynowa Wojciechem Matyjasiakiem

Co ze szkołami po reformie systemu oświaty?
RAFAŁ KOS: Panie Burmistrzu, czy
Ursynów jest gotowy na przygotowaną
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformę systemu oświaty?
WOJCIECH MATYJASIAK: Tak, jesteśmy przygotowani do wprowadzenia w życie rządowej reformy w tym
sensie, że wiemy, które gimnazja trzeba będzie włączyć do struktury sąsiednich szkół podstawowych, a które można przekształcić w nową szkołę podstawową, czy nowe liceum ogólnokształcące. Przypomnijmy, że w efekcie realizacji tej reformy – w nową szkołę podstawową zostanie przekształcone
Gimnazjum nr 91 przy ul. Kajakowej, a
w nowe liceum ogólnokształcące (z oddziałami dwujęzycznymi) – Gimnazjum nr 93 przy ul. Szolc-Rogozińskiego. Wiemy też, jak zmienić granice obwodów istniejących szkół, by uczniowie przyszłych 8-letnich szkół podstawowych pomieścili się jakoś w budynkach oświatowych funkcjonujących
obecnie, jako szkoły 6-letnie z oddziałami przedszkolnymi (tzw. zerówkami). Wiemy też, jak możemy rozlokować poszczególne oddziały klas siódmych i ósmych w okresie przejściowym
(do zakończenia nauki przez uczniów
oddziałów gimnazjalnych) oraz w których szkołach podstawowych przeprowadzimy rekrutację do klas siódmych
dwujęzycznych. A rekrutacja do klas
siódmych dwujęzycznych, w których
zajęcia z kilku przedmiotów będą się
odbywały w języku obcym, zostanie
przeprowadzona w tym roku w SP 323
przy ul. Hirszfelda – do klas z językiem
angielskim, SP 303 przy ul. Koncertowej
– z niemieckim) i SP 318 przy ul. Teligi
– z hiszpańskim). Nasze propozycje
w tym zakresie powinny zostać
zatwierdzone na sesji Rady m.
st. Warszawy w dniu 19 stycznia. Mamy też rozeznanie,
w których szkołach moglibyśmy prowadzić więcej
oddziałów sportowych, a
w których należy zaproponować możliwość rozszerzenia zajęć WF w
konkretnych dyscyplinach, choć dyskusja w tej
sprawie nie jest jeszcze
zakończona.
Gdy chodzi o koszty
wprowadzenia reformy na Ursynowie, wiemy już, jakie środki
uzyskamy z budżetu
miasta na przygotowanie szkół do realizacji w
poszczególnych obiektach
innego niż obecnie zakresu
zadań edukacyjnych – na przykład środki na adaptacje istniejących pomieszczeń dla innych funkcji lub innych
grup
wiekowych

uczniów, w tym świetlic, bibliotek, stołówek, toalet, na zakup wyposażenia
do pracowni fizycznych i chemicznych.
Mamy też rozeznanie, na co należy wydać te środki w pierwszej kolejności.
Największą niewiadomą, gdy chodzi
o skutki reformy w ursynowskich gimnazjach, są decyzje nauczycieli, z których większość w okresie najbliższych
3 lat znajdzie się w sytuacji konieczności zmiany miejsca pracy. W oświacie
tzw. ruch kadrowy odbywa się co roku
w maju i dopiero w czerwcu będzie
można coś więcej na ten temat powiedzieć. Wobec powyższego nie możemy
jeszcze znać łącznych wydatków, które
poniesiemy na odprawy dla zwalnianych nauczycieli.

– na pierwszym miejscu w Warszawie
z historii i wiedzy o społeczeństwie, tu
średnia ze wszystkich wyników –
69,6%;
na drugim miejscu z matematyki –
68% – i przedmiotów przyrodniczych –
65,6%; na trzecim miejscu z języka angielskiego, zarówno na poziomie podstawowym – 85,4%, jak i rozszerzonym
– 72,1% oraz powyżej średniej dla Warszawy z języka polskiego – 80,8%.
Warto też przypomnieć wyniki sportowe uzyskane przez nas w roku szkolnym 2015/2016 w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży, gdzie uczniowie ursynowskich szkół podstawowych w końcowym rankingu dzielnic po raz pierwszy wywalczyli dla Ursynowa miejsce
pierwsze, a uczniowie gimnazjów – po
Jak w 2016 roku wypadła ursynow- raz kolejny miejsce drugie.
ska młodzież na tle swoich rówieśników z innych dzielnic?
A jakie osiągnięcia młodzieży z UrsyGeneralnie – możemy być zadowole- nowa w 2016 roku uważa Pan za warni z wyników w nauce uzyskanych te uwagi?
przez uczniów ursynowskich szkół w
Bardzo ważne są wyniki uzyskane
roku szkolnym 2015/2016 – zwłaszcza przez naszych uczniów w ogólnopolszkół podstawowych i gimnazjów. Na- skich olimpiadach przedmiotowych i
sze przedszkola i szkoły dają solidny konkursach kuratoryjnych. Długo by
fundament dla kolejnych etapów edu- wymieniać sukcesy uczniów poszczekacji. W testach szóstoklasistów ucznio- gólnych szkół podstawowych, gimnawie ursynowskich publicznych szkół zjów i liceów – skoncentrujmy się więc
podstawowych wypadli – tradycyjnie na gimnazjalistach i licealistach.
– najlepiej ze wszystkich dzielnic WarWśród gimnazjalistów najwięcej sukszawy. Natomiast wyniki z egzaminu cesów w konkursach mieli uczniowie z
gimnazjalnego sytuują najmłodszy rocz- dwóch szkół publicznych – Gimnazjum
nik absolwentów publicznych gimna- nr 95 im. Ignacego Jana Paderewskiezjów na następujących pozycjach:
go przy ul. Lokajskiego i Gimnazjum
nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
przy ul. Szolc-Rogozińskiego oraz
dwóch gimnazjów niepublicznych –
Fundacji „Primus” i „Przymierza Rodzin”. Pozostałe gimnazja publiczne też
miały wielu laureatów.
Jeśli chodzi o naszych licealistów –
w LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego nagrody dyrektora szkoły za
wyniki w nauce za rok szkolny
2015/2016
otrzymało
60
uczniów. Dwóch uczniów z tej
szkoły otrzymało wyróżnienia w
Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym „Kangur”,
trzech – w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik”, a jeden – wynik bardzo dobry w Konkursie Języka Angielskiego „Fox”. W
związku z wyróżniającymi
wynikami w nauce dwóch
naszych licealistów – z LXIII
LO im. L. Kossutha i z LXX
LO im. A. Kamińskiego –
otrzymało Nagrody prezesa
Rady Ministrów, a jeden – z
CIX LO im. H. Modrzejewskiej
– stypendium premiera.
Gdy chodzi o rywalizację sportową w ramach Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży, to na poziomie uczniów klas piątych i szóstych
szkół podstawowych ucieszyliśmy się
przede wszystkim ze złotego medalu w
wieloboju łyżwiarskim chłopców „Złoty krążek”, zdobytego
przez

uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 112
Przymierza Rodzin przy ul. Grzegorzewskiej oraz z czterech srebrnych medali zdobytych w następujących dyscyplinach sportu: w mini-siatkówce
dziewcząt – przez uczennice ze Szkoły
Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka,
w badmintonie chłopców – przez
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 319
przy ul. ZWM, w sztafetowych biegach
przełajowych dziewcząt – przez uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 322 przy
ul. Dembowskiego oraz w mini-piłce
ręcznej chłopców – przez uczniów ze
Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul.
Małcużyńskiego.
Do naszego sukcesu w klasyfikacji
gimnazjów przyczyniło się przede
wszystkim Gimnazjum nr 92 przy ul.
Koncertowej, którego uczniowie zajęli
drugie miejsce w klasyfikacji końcowej
warszawskich gimnazjów, zdobywając
złote medale w badmintonie dziewcząt
i tenisie stołowym chłopców, srebrne
w sztafetowych biegach przełajowych
dziewcząt, pływaniu dziewcząt i piłce
nożnej chłopców oraz brązowe w dwuboju nowoczesnym dziewcząt, sztafetowych biegach przełajowych chłopców i
koszykówce chłopców.
W rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych szczególnie cieszy trzecie miejsce
w klasyfikacji końcowej warszawskich
szkół wywalczone przez uczniów z LXX
LO im. Aleksandra Kamińskiego przy ul.
Dembowskiego, którzy zdobyli m. in.
srebrny medal w siatkówce chłopców,
wywalczyli czwarte miejsce w koszykówce dziewcząt i piąte w indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt.
Jakie inwestycje oświatowe udało się
zrealizować w ubiegłym roku?
Najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi, zrealizowanymi w minionym roku, była rozbudowa i modernizacja 4 budynków oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM,
Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul.
Kopcińskiego, Przedszkola nr 283 przy
ul. Puszczyka i Przedszkola nr 385 przy
ul. ZWM. W SP 319 powstało 5 dodatkowych sal dydaktycznych, dodatkowe
korytarze i toalety. Ponadto znacznie
powiększono i zmodernizowano istniejącą stołówkę i szatnię szkolną –
jest nowa posadzka i stolarka okienna,
odmalowano ściany, a do tego dochhodzi system wentylacji mechanicznej
forum szkolnego. W SP 343 powstała
duża świetlica szkolna, dodatkowa sala dydaktyczna, łazienki i dodatkowe
pomieszczenie administracyjne. Ponadto zmodernizowano 3 sale dydaktyczne – chodzi o wymianę posadzki,
stolarki okiennej, ogrzewanie, odmalowanie ścian). W Przedszkolu nr 283
przybyła dodatkowa sala dydaktyczna
i łazienka, kilka mniejszych pomieszczeń o różnych funkcjach. Ponadto powiększono i odnowiono szatnię i jedną z sal dydaktycznych. Natomiast w
Przedszkolu nr 385 trwają aktualnie
czynności odbioru robót – w wyniku
rozbudowy ta placówka również zostanie wyposażona w kolejną salę dydaktyczną i inne nowe pomieszczenia. Dodam, że w ramach zadań finansowanych z budżetu partycypacyjnego w
minionym roku przy Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej został wybudowany duży zespół boisk
sportowych.
Należy też wspomnieć, że w dużym
stopniu jest już zaawansowana rozbudowa kolejnego obiektu oświatowego
na Ursynowie – szkoły Podstawowej nr
96 przy ul. Sarabandy. W miejscu małej sali gimnastycznej o powierzchni
168 m2, która została wyburzona, zbudowano w stanie surowym konstrukcję
nowej hali sportowej o powierzchni 288
metrów kw. z zapleczem sportowym,
przy której znajdą się dwie przebieralnie i pokój trenera z zapleczami sanitarnymi oraz magazyn sprzętu sportowego. Prace instalacyjne i wyposażeniowe
w tym obiekcie będą prowadzone w roku 2017. Ponadto zrealizowano już zdecydowaną większość planowanych robót dodatkowych, polegających na odnowieniu szeregu pomieszczeń w głównym budynku szkoły, takich jak renowacja korytarzy, klatek schodowych, świe-

tlicy szkolnej, jadalni i kuchni szkolnej
z zapleczem.
Na koniec chciałbym przypomnieć o
kilku zadaniach inwestycyjnych rozpoczętych w roku 2016, takich jak rozbudowa SP 100 przy ul. Tanecznej, rozbudowa SP 310 przy ul. Hawajskiej i rozbudowa SP 318 przy ul. Teligi – przy
każdym z tych obiektów prace budowlane już ruszyły. Jest też wykonywana
dokumentacja projektowa dla rozbudowy SP 303 przy ul. Koncertowej i SP
323 przy ul. Hirszfelda.
W urzędzie nadzoruje Pan wydział
zajmujący się obsługą mieszkańców –
co zmieniło się w 2016 roku?
W minionym roku najważniejszą
zmianą w sali obsługi mieszkańców
było uruchomienie dodatkowego stanowiska do przyjmowania wniosków o
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. 500 plus. Wizytę w
celu złożenia takiego wniosku można,
podobnie jak w przypadku wniosków
w innych sprawach, umówić poprzez
internet za pośrednictwem strony
www.ursynow.pl wybierając w zakładce „załatw sprawę” opcję „umów wizytę”. Poza tym, w związku z przeniesieniem siedziby Straży Miejskiej z Ursynowa na Wilanów, w każdy poniedziałek w godz. 12:00-18:00 w Wydziale
Obsługi Mieszkańców uruchomiono
dyżury Straży Miejskiej, co znacznie
ułatwia mieszkańcom Dzielnicy kontakt z tą instytucją.
Na uwagę zasługuje jeszcze jedno
udogodnienie – dla osób niewidomych
i niedowidzących: sale obsługi na parterze i I piętrze zostały wyposażone w
dotykowe tablice tyflograficzne i oznakowanie na posadzce (wypukłe znaki)
ułatwiające tym osobom poruszanie
się po obu salach przy załatwianiu
spraw.
Na koniec pytanie o to, czy w Pana
ocenie jest coś, co można jeszcze poprawić lub nad czym warto popracować?
Jeśli chodzi o obsługę mieszkańców, należałoby jak najszybciej wprowadzić możliwość załatwiania spraw
w Urzędzie online – wymaga to oczywiście przygotowania nowego systemu obsługi.
Gdy myślimy o ursynowskiej oświacie, przydałoby się na Ursynowie kilka
dodatkowych przedszkoli publicznych.
Dlaczego? Począwszy od roku 2017
wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek zapewnić miejsca w przedszkolach również dla dzieci 3-letnich. Gdyby dzieci 6-letnie były nadal objęte obowiązkiem szkolnym, jak w roku 2015,
problemu z miejscami w przedszkolach dla 3-latków by nie było. Skoro
jednak nowy rząd przesunął obowiązek
szkolny z 6-latków na 7-latki, większość 6-latków we wrześniu nie poszła
do pierwszej klasy i tak będzie zapewne co roku. W wyniku tej decyzji przedszkola z placówek o 3-letnim cyklu edukacji muszą zostać przekształcone w
placówki o 4-letnim cyklu. Oznacza
to, że liczba miejsc w przedszkolach
powinna się zwiększyć skokowo nawet
o 30%, jeśli do tej pory w danej gminie
przedszkola publiczne 3-latków w ogóle nie przyjmowały. My we wrześniu
oferowaliśmy przyjęcie do ursynowskich przedszkoli publicznych wszystkich chętnych 3-latków, ale tylko dlatego, że we wszystkich szkołach podstawowych utworzyliśmy dla 6-latków oddziały przedszkolne, tzw. zerówki i prosiliśmy rodziców, by zapisali do nich
swoje dzieci, co się na szczęście stało.
Tymczasem w roku 2017 w większości
ursynowskich szkół rekrutacji do zerówek nie będzie, bo dzieci po klasie
szóstej nie odejdą ze szkoły do gimnazjum i nie zwolnią miejsc dla kolejnego rocznika. Tak więc potrzebujemy
dużo więcej sal dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych i próbujemy
ten problem na różne sposoby rozwiązać. Wkrótce okaże się, czy ursynowskie przedszkola niepubliczne będą w
stanie w istotny sposób zwiększyć swoją ofertę, przekazując część miejsc do
rekrutacji w systemie przedszkoli publicznych.
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Kto zbuduje Dom Kultury?

Stypendyści prezentują swoje prace

Opowieści Lasu Kabackiego

Urząd ogłosił przetarg nieograniczony na budowę Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. Indiry
Gandhi w Warszawie. Termin składania ofert upływa 14 lutego. Postępowanie to kolejny ważny krok
W grudniu odbył się wernisaż wystawy w ramach projektu „Zielony Ursynów.
związany z realizacją tej wyczekiwanej od lat inwestycji. W wartym ponad 24 mln złotych postępowaniu
Opowieści kabackiego lasu”. Autorem prac jest Krzysztof Linnike, który na
przetargowym wskazano planowany termin zakończenia prac – 31 sierpnia 2018 r. Budynek domu
realizację prac otrzymał stypendium. Prace można oglądać do 15 lutego w
kultury będzie miejscem organizowania widowisk artystycznych, koncertów, spektakli, spotkań
Bibliotece przy ul. Barwnej 8.
kulturalnych, jak również zajęć dydaktycznych, rozwijających zainteresowania kulturalne, naukowe,
Krzysztof Linnike tak mówi o swoim dziele: „W ramach projektu „Zielony Ursynów. Opowieści manualne i ruchowe mieszkańców Ursynowa.
kabackiego lasu” stworzyłem cykl grafik inspirowanych przyrodą Ursynowa. Chciałem zwrócić uwagę
mieszkańców jak wiele ciekawych obiektów przyrodniczych znajduje się na terenie naszej dzielnicy,
których możemy na co dzień nie dostrzegać. W cyklu, który powstał, skupiłem się głownie na
drzewach. Prace zostały wykonane w sposób nietypowy – chciałbym pokazać elementy w sposób
niekonwencjonalny: symboliczny, bajkowy, pobudzający wyobraźnię odbiorcy. „Opowieści Kabackiego
Lasu”, może trochę niczym „Alicja w Krainie Czarów” mają być zaproszeniem do świata, do którego
klucz stanowiłaby nasza wyobraźnia. Zwierzęta i rośliny przybierają formy półludzkie, fantazyjne, Radna Katarzyna Niemyj- cji wypełnionej specjalną od- budowy POW urealnić, stworzydemoniczne i podobnie jak w świecie Tolkiena czy innych pisarzy fantasy mają swój charakter, ska złożyła 10 stycznia in- mianą mchu, która oprócz wa- liśmy petycję w tej sprawie.
osobowość. Targają nimi ludzkie uczucia i emocje. Szczególną inspiracją do tego cyklu są dla mnie terpelację w sprawie smo- lorów estetycznych, posiada
BARDZO PROSIMY O PODbaśnie braci Grimm opracowane na podstawie ludowych podań, które w odróżnieniu od późniejszych gu, który w ostatnich
PISANIE PETYCJI, pt. “NIE DLA
bajek dla dzieci są dość przerażające, ale zawierają w sobie żelazne i niezłomne prawo moralne. dniach dał się mocno we
SMOGU NA URSYNOWIE”
Prawdopodobnie jest to najstarszy zachowany wzorzec motywów baśniowych w Europie. Innym znaki, m. in. mieszkańhttps://www.petycjeonlielementem, który mnie inspirował przy stworzeniu „Opowieści Kabackiego Lasu”, były także stare mity com Ursynowa, dla któne.com/nie_dla_smogu
w tym szczególnie skandynawskie, gdzie drzewa odgrywały ważną rolę, chociażby olbrzymi jesion rych budowa Południowej
Bardzo dziękujemy za poparYgdrassil, który stanowił axis mundi świata Skandynawów. To właśnie na nim powiesił się bóg Odyn Obwodnicy Warszawy i
cie i liczymy na sukces w dążeniu
poszukując duchowej wiedzy. Inne ciekawe inspiracje pochodziły od Indian Ameryki Północnej, wyrzutni spalin na dwóch
do poprawy jakości powietrza
którzy w każdym elemencie przyrody upatrywali przejawienie się duchowej mistycznej siły”– wyjaśnia krańcach tunelu, może
na Ursynowie
spowodować dodatkowe
autor prac.
ZMIANA STRONY
W ramach projektu finansowanego przez Urząd Dzielnicy Ursynów stypendia były przyznawane zagrożenie zdrowia w
osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. przyszłości, poprzez
INTERNETOWEJ
Warunkiem przyznania środków finansowych była realizacja projektu tematyczne związanego z zwiększenie zanieczyszczeSTOWARZYSZENIA
dzielnicą Ursynów m. st. Warszawy, bądź adresowanego przede wszystkim do mieszkańców Ursynowa. nia powietrza.
W interpelacji oprócz prośby o
Szanowni mieszkańcy UrsyW najbliższym czasie zaplanowano prezentację kolejnych projektów zrealizowanych w ramach
udostępnienie wniosków z ananowa, miło nam poinformować
programu stypendialnego.
– Ursynów znany jest z tego, że mieszka tu wielu twórców. Przywrócenie stypendiów artystycznych liz odnośnie technologii oczysz- wydajność oczyszczania powie- o całkowicie nowej odsłonie dziauważam za bardzo ważny wkład w budowanie naszej lokalnej tożsamości. Jesteśmy na etapie czania spalin i wpływu zwięk- trza porównywalną z 275 drze- łalności Stowarzyszenia Nasz Ursynów. Na wstępie zapraszamy
prezentacji pierwszych projektów zrealizowanych w ramach zeszłorocznych stypendiów. Cieszymy szonej ilości spalin na otoczenie wami.
Dodatkowo poprosiliśmy o bu- do odwiedzin naszej nowej strosię, że efekt programu stypendialnego rozsławi naszą dzielnicę. Z tego powodu z przekonaniem zawnioskowaliśmy o budowę
przystąpiliśmy do realizacji kolejnej edycji – mówi o dzielnicowym programie stypendialnym zastępca specjalistycznych instalacji mają- dowę kominów antysmogowych ny pod adresem www.NaszUrcych na celu poprawę jakości po- w okolicach budowy przyszłych synow.org, gdzie na bieżąco puburmistrza Łukasz Ciołko.
wietrza na Ursynowie.
wyrzutni spalin. Aby nasze dzia- blikujemy informacje dotyczące
Naszą główną propozycją w łania, wnioski, pomysły w kwestii Ursynowa, sprawy problematej materii jest budowa instala- uniknięcia negatywnych skutków tyczne, jak i te miłe.

Nie – dla smogu w dzielnicy

Wszystkie pokolenia spotkają się w Wilanowie

Ursynowska Kropla Krwi
Na Ursynowie powstaje Klub Honorowych Dawców Krwi. To wspólna inicjatywa Polskiego
Czerwonego Krzyża i Urzędu Dzielnicy Ursynów. Klub będzie organizował otwarte akcje oddawania
krwi, imprezy rekreacyjno-integracyjne promujących Honorowe Krwiodawstwo, a także wspierał
przy formalnościach związanych z przyznawaniem odznaczeń dla krwiodawców. W styczniu
będzie działał punkt informacyjny związany z inicjatywą Ursynowska Kropla Krwi.
Punkt informacyjny będzie czynny w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61; metro Imielin)
w trzy poniedziałki 16, 23 oraz 30 stycznia w godzinach między 16.00 a 18.00. Krwiodawcą może
zostać każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 65 rokiem życia. Natomiast zgodnie z deklaracjami
pomysłodawców tej inicjatywy, członkiem klubu mogą być wszyscy, niezależnie od tego, czy mają
możliwość oddawania krwi.
Dlaczego oddanie krwi jest takie ważne? W ciągu roku w Polsce konieczne jest dokonanie około
miliona transfuzji, na krew i osocze czekają tysiące chorych.

Nowoczesny, wielofunkcyjny budynek,
który zintegruje kilka pokoleń. Miejsce
spotkań, edukacji i relaksu. Międzypokoleniowe Centrum Edukacji na Wilanowie gotowe! Przy ul. Radosnej 11 zrealizowano jedną z ciekawszych warszawskich inwestycji.
W jednym miejscu zetkną się najmłodsi mieszkańcy Wilanowa, młodzież, dorośli i seniorzy. Inwestycję na zlecenie Zarządu Dzielnicy Wilanów
zrealizowała Skanska – w formule „zaprojektuj i
wybuduj” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. Prace trwały od maja
2015 r. Koszt inwestycji to 12,3 mln zł netto.
– Międzypokoleniowe Centrum Edukacji to nowoczesne miejsce, którego przestrzeń zagospodarowano na działalność kulturalną i oświatową
– mówi Ludwik Rakowski, burmistrz Dzielnicy
Wilanów. – W budynku mamy filię Biblioteki Publicznej, filię Centrum Kultury Wilanów, przedszkole i pomieszczenia dla wilanowskich seniorów.
To inwestycja, która połączy różne pokolenia w
jednym miejscu. Takie otwarcie się kilku generacji na swoją różnorodność ubogaca i jest wzajemną korzyścią – dodaje Ludwik Rakowski.
MCE to blisko 4 000 m kw. powierzchni użytkowej oraz ponad 14 000 m sześc. kubatury przeznaczonych na działalność kulturalną i oświatową.
Obiekt składa się z trzech kondygnacji naziemnych
i jednej podziemnej.
– Na parterze zbudowaliśmy sześciooddziałowe
przedszkole z osobnym wejściem dla 150 dzieci.
Jest również sala zabaw, jadalnia, kuchnia, pomieszczenia opiekunów, pielęgniarki, administracyjne oraz wózkownia, szatnia i klub rodzica. Na
pierwszym piętrze znajduje się biblioteka, klub

seniora, klub mam, sala wielofunkcyjna, sale zajęć oraz szatnia. Drugie piętro zajmuje kawiarenka z tarasem, zaś na zewnątrz budynku znajdują
się trzy place zabaw wydzielone niską zielenią rekreacyjną i wyposażone w piaskownice, domki,
bujaki i zjeżdżalnie – wymienia Marcin Bargłowski, kierownik budowy z firmy Skanska.
– Na dachu wykonaliśmy nasadzenia rozchodników oraz ciągi piesze z płyt chodnikowych obsypane żwirem. Zbudowaliśmy taras z desek sosnowych, a nad nim zacieniacze, które w upalne,
letnie dni będą dawać odrobinę cienia relaksującym się użytkownikom obiektu – wyjaśnia Marcin
Bargłowski.
W Międzypokoleniowym Centrum Edukacji
odpocząć będzie można również w wewnętrznym zielonym patio. Budynek wraz z otoczeniem jest w pełni dostępny dla osób z niepełnoAS
sprawnością.
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Ważne daty
w historii
blokowiska Ursynów
- 1972 - Marek Budzyński zostaje głównym projektantem
pierwszych budynków megaosiedla (Ursynowa Północnego)
1975-1
1984 - Sybirak Stanisław Olszewski niezapomnianym
pierwszym prezesem Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Ursynów

40 lat Ursynowa, „sztandarowej budowy socjalizmu” lat siedemdziesiątych...

Prawdy i mity o raju z wielkiej płyty
FOTO JERZY R. BOJARSKI

- 1977 (8 stycznia) - wręczenie pierwszych kluczy do mieszkania (odebrał je Wacław Oświt w bloku przy ul. Puszczyka 5)
- 1980 - otwarcie Megasamu
- 1982 - wmurowanie aktu erekcyjnego pod kościół Wniebowstąpienia Pańskiego przy al. KEN
- 1984 - otwarcie Centrum Onkologii
- 1984 - otwarcie Domu Sztuki (SBM Jary) przy Wiolinowej
(pierwszy dyrektor - Urszula Janowska, pierwszy kierownik
artystyczny kina - Jerzy Trunkwalter, po nim Andrzej Bukowiecki)
- 1985 - powstaje Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (prezes Jerzy Machaj, wiceprezes Stanisław
Nelken, spiritus movens Andrzej Ibis-Wróblewski)

K

- 1986 - W Domu Sztuki powstaje Teatr Za Daleki pod dyrekcją Zbigniewa Zapasiewicza
- 1987 - Andrzej Ibis-Wróblewski i Marek Przybylik (jako redaktor naczelny) zakładają z pomocą Jerzego Machaja i UNTSK
lokalny (bezpłatny) tygodnik “Pasmo” o nakładzie 50 000 egzemplarzy
- 1988 - z inicjatywy Andrzeja Ibisa-Wróblewskiego powstaje na Ursynowie pierwsze w Polsce studio telewizji kablowej
Ursynat (spikerki Jolanta Pieńkowska i Barbara Mąkosa-Stępkowska)
- 1989 - rektorat SGGW przenosi się z Rakowieckiej do pałacu Krasińskich (od 1822 należącego do Juliana Ursyna Niemcewicza) przy Nowoursynowskiej 166
- 1989 - powstaje Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo
Sportowe
1990 - IKEA otwiera swój pierwszy sklep w Polsce przy ul. Surowieckiego na Ursynowie
- 1991 - w Parku Natolińskim otwarcie filii Kolegium Europejskiego
- 1994 - powstaje gmina Ursynów (burmistrzem Stanisław
Faliński)
- 1995 - otwarcie pierwszego odcinka metra w Warszawie
(Kabaty - Politechnika)
- 1999 - otwarcie Multikina przy alei KEN
- 2000 - powstaje bezpłatny tygodnik “Passa” o nakładzie 5070 000 egzemplarzy (redaktor naczelny Maciej Petruczenko)
- 2002 - koniec odrębnej gminy Ursynów, powstaje dzielnica
Ursynów m. st. Warszawy
- 2006 - otwarcie stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego
przy ul. Koncertowej
2007 - otwarcie hali sportowo-widowiskowej (Arena Ursynów) przy ul. Pileckiego
- 2008 - oddanie do użytku ratusza przy al. KEN 61
- 2013 - Południowa Obwodnica Warszawy dociągnięta do Puławskiej na Ursynowie
- 2016 - rozpoczęcie budowy Szpitala Południowego

Włodarze Ursynowa
W obrębie Mokotowa
(naczelnicy referatu ursynowskiego 1981-1994)
- Jerzy Skrobski
- Zbigniew Sałek
- Bożydar Krajewski

Gmina Ursynów
1994-2002 - Stanisław Faliński

Dzielnica Ursynów
2002-2003 - Tomasz Sieradz
2003-2006 - Andrzej Machowski
2006-2009 - Tomasz Mencina
2009-2010 - Urszula Kierzkowska
2010-2014 - Piotr Guział
2014... - Robert Kempa

Maśluszczak, Antoni Chodorowski, Irena
Moraczewska, Jerzy Derkacz, Fredo Ojda
(Galeria Działań!), Włodzimierz Dawidowicz... Poważne sukcesy na polu architektury odniósł też profesor Marek Budzyński.
Największa sportowa duma Ursynowa to
dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu
kulą Tomasz Majewski, a na nieco niższym
szczeblu warto wyróżnić KS Metro, klub,
którego wychowankowie stanowili niemal
połowę reprezentacji Polski siatkarzy, którzy pod wodzą Stephane’a Antigi zdobyli
mistrzostwo świata. W swoim czasie
mieszkał też w naszej dzielnicy dwukrotny mistrz olimpijski w pięcioboju nowoczesnym - Arkadiusz Skrzypaszek. Bardzo
mocną stroną Ursynowa był brydż, o czym
świadczy zamieszkiwanie w tej dzielnicy
co najmniej dwóch mistrzów świata w tej
karcianej grze - Janusza Połcia i Apolinarego Kowalskiego.
ilka bloków przy ulicy Puszczyka
uważa się za “osiedle profesorskie”, bo tam właśnie otrzymali
mieszkania naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Na Ursynowie lokowali się
przez lata politycy z pierwszych stron gazet, w tym prezydent Aleksander Kwaśniewski, premier Leszek Miller, a ostatnio Ryszard Petru. Niemal każdy znany
obecnie dziennikarz mieszka w tej dzielnicy, a Przemysław Babiarz jest w Ursynowie po prostu zakochany. Jedną z pionierek Ursynowa jest dzielnicowa radna Elżbieta Igras, która dopiero niedawno zakończyła karierę piosenkarską. Do pionierów należy również nasz redakcyjny poeta, na co dzień nauczyciel matematyki
Wojciech Dąbrowski, inicjator festiwalu
piosenki retro, zawołany satyryk.
anim Ursynów odłączył się administracyjnie (w 1994) od Mokotowa, ważną rolę odgrywało Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne z prezesem Jerzym Machajem na czele. Właśnie Jerzy Machaj
należał do głównych inicjatorów wyodrębnienia gminy Ursynów i w 1994 został
w 1994 wiceprzewodniczącym gminnej
rady, będąc jednocześnie wydawcą tygodnika “Pasmo”, założonego z pomocą
UNTSK przez Marka Przybylika i Andrzeja Ibisa-Wróblewskiego. W roku 2000 jak wiadomo - powstał kolejny tygodnik
lokalny - “Passa”, którą kierujemy do inteligenckiego czytelnika Ursynowa, Mokotowa, Wilanowa, Konstancina-Jeziorny,
Piaseczna i Lesznowoli. Współzałożycielem “Passy” był Piotr Machaj, potem prezes stowarzyszenia Nasz Ursynów i wiceburmistrz dzielnicy.
rzełomowym momentem w 40letniej historii megaosiedla (obecnie dzielnicy) Ursynów było
otwarcie (w 1995) pierwszej linii metra,
docierającej początkowo do Politechniki.
Jeednym z jej budowniczych był inżynier
Leszek Wysłocki, generał górnictwa, w
czasach PRL wojewoda piotrkowski, jakby Stasiek Wielanek środowiska górniczego, umiejący zabawiać towarzystwo
w plenerze grą na akordeonie i na... zębach. Wysłocki pozostaje mieszkańcem
Ursynowa.
iemal równie ważne jak metro
było otwieranie kolejnych super- i hipermarketów. A zaczęło się jeszcze za komuny od Megasamu
przy ulicy Surowieckiego, gdzie zaopatrywał się między innymi późniejszy prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. W latach 90-tych ubiegłego wieku nastąpił
wysyp hipermarketów: Geant, E.Leclerc,
Tesco, Lidl... Jako pionierzy Ursynowa,
pamiętający czasy prymitywu osiedlowego, czujemy się w związku z tym jak w
bajce, tym bardziej, że każdy może kupić
co tylko chce bez okazywania przydziałowej kartki. Mało tego, jeśli żona wyśle
mnie do sklepu po kilo marchwi, mogę
kupić przy okazji na Ursynowie Mazdę,
Alfa Romeo, Forda, Nissana, Citroena,
Kię albo Hyundai’a. A w hipermarkecie
E.Leclerc jest aż tak dobrze, że oprócz
sprawunków mogę załatwić sprawę na
mieszczącej się tam poczcie. Daj Boże
zdrowie! Warto było na to wszystko czekać 40 lat.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO

Los sprawił, że akurat 8 stycznia
1977 wręczono pierwsze klucze do
mieszkania w dopiero rodzącym
się megaosiedlu Ursynów na południowym Mokotowie. Tymi pierwszymi kluczami pod adresem Puszczyka 5 obdarzył Wacława Oświta,
pracownika Kombinatu Budownictwa Mieszkaniowego Południe sam pierwszy sekretarz Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej
Edward Gierek.
odobnie jak dzisiejsza władza, która skokietowała publiczność programem 500+, towarzysz Gierek
próbował - zapewne w najszczerszej intencji - skokietować ówczesne społeczeństwo
pozytywnie odczuwanymi posunięciami.
Do tych posunięć należało obdarzenie nas
Małym Fiatem (126p), otwarcie połączenia
LOT do Nowego Jorku, pozwolenie na wywóz malutkiej kwoty (bodaj 150) dolarów
za granicę, budowa dwupasmówki Warszawa - Katowice, a także Trasy Łazienkowskiej i Dworca Centralnego w stolicy.
Nie ukrywam, że z tych wszystkich dobrodziejstw, udostępnionych przez socjalistyczny reżim, skwapliwie skorzystałem.
A głównym dla mnie dobrodziejstwem stało się objęcie w 1977 aż 70-metrowego
apartamentu przy ulicy Nutki 1 na Ursynowie. Ponieważ moje lokum nosiło również
numer 1, dzieci wizytujących mnie znajomych niezbyt uprzejmie pytały: czy wujek
jest dozorcą?
nie kluczy nie wręczał Gierek,
bo odebrałem je akurat z rąk
prezesa spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika - Stanisława Olszewskiego, który urzędował na Sadybie. Jak
każdy szczęśliwiec obejmujący wtedy
mieszkanie na Ursynowie musiałem najpierw ulec przerażeniu, widząc jeden wielki plac budowy, pełen kurzu i zgiełku, ale
składająca się zaledwie z trzech bloków
uliczka Nutki jawiła się od razu jako swoista oaza na tej piaszczysto-betonowej pustyni. Kto dziś odwiedzi tę uliczkę, ten nie
uwierzy, że tak pięknie wyglądała również
w 1977, bo bloki był już wtedy otoczone zachwycającą zielenią, a przed moim oknem
cieszyła oko stojąca do tej pory urokliwa
rzeźba, która szybko stała się ulubionym
miejscem dziecięcych wspinaczek.
rsynów był od początku chwalony za to, że odróżnia się zasadniczo od “gomułkowskich” (czyli
zbudowanych za sekretarza Władysława
Gomułki) trzydziestometrowych klitek
Osiedla Za Żelazną Bramą i w przypadku
mojego mieszkania przestrzenność była
rzeczywiście imponująca - stąd stało się
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ono na długie lata ulubionym miejscem sąsiedzkich balang. Przed oknem miałem
ogródek, a do ogródka wychodziło się
przez drzwi balkonowe, co bardzo ceniły
sobie kolejne koty mojej żony.
liczka Nutki u stóp Kopy Cwila to
był naówczas ekskluzywny zakątek, takie ursynowskie Beverly
Hills. W jednym z bloków mieszkał sam
główny projektant Ursynowa Północnego
Marek Budzyński, ja zaś miałem kilka pięter nade mną będącą wtedy u szczytu aktorskiej sławy Ewę Dałkowską, która nawet podczas zjeżdżania windą lubiła sobie podśpiewywać. Niedaleko od nas zamieszkał na Ursynowie Andrzej Rosiewicz,
który może obecnie z całym przekonaniem
zaśpiewać już na serio: “Czterdzieści lat
minęło jak jeden dzień...”
ionierzy Ursynowa wspominają z
rozrzewnieniem pierwszy sklep,
mieszczący się w tak zwanym czerwoniaku, czyli przedwojennym budynku,
w którym kiedyś mieszkali ponoć lotnicy.
W początkach megaosiedla Ursynów ulokował się tam komisariat Milicji Obywatelskiej, a nad nim - jakżeby inaczej - jakieś stare, mocno wysłużone prostytutki
otworzyły melinę, w której można było nocami zaopatrywać się w wódkę, towar najbardziej poszukiwany. Drugi sklep spożywczy otworzono przy Końskim Jarze, gdzie
powstał też Dom Rodzinny, pierwsza placówka kulturalna na Ursynowie. Koński
Jar to było miejsce, w którym zamieszkał
między innymi sławny reżyser Janusz Zaorski i wielu innych luminarzy kultury.
ieszyliśmy się z naszych mieszkań
jak dzieci. Nic więc dziwnego, że
mieszkające również w ciągu ulic
Pięciolinii - Puszczyka - Nutki - Koński Jar
i będące u szczytu popularności artystki Maryla Rodowicz i Krystyna Janda - zdobyły się na spontaniczny odruch wobec sąsiadów. Dla zamanifestowania wspólnej radości z ursynowskiego kwaterunku dziewczyny dały darmowy koncert pod Kopą
Cwila, występując na naprędce zamontowanych dechach. To było pierwsze potraktowanie podnóża Kopy jako forum Ursynowa. Zaraz za Kopą, którą wzniósł nam arcymądry budowniczy megaosiedla inżynier Henryk Cwil, był istniejący do dzisiaj
asfaltowy placyk, na którym grywało się w
tenisa. Zimą, oczywiście, Kopa stawała się
lokalnym Kasprowym, z którego szusowało się na nartach albo modnych w tamtym
czasie skibobach lub sankach. A śniegu,
zwłaszcza zimą 1978/1979, mieliśmy aż
w nadmiarze i wiele samochodów zasypało w noc sylwestrową do tego stopnia, że
mogły wyjechać dopiero po miesiącu.
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ziś podróż metrem ze stacji Ursynów do stacji Centrum zajmuje
13 minut. Czyż zatem nie mogła
zachwycać pierwszych ursynowian podróżowanie przyspieszoną linią autobusową
192bis, którą docierało się do Dworca Centralnego raptem w kwadrans (oczywiście
bez jakichkolwiek przystanków po drodze)? Rzecz prosta, autobus to była w ówczesnych warunkach ostateczność. Z uwagi na robienie poważniejszych zakupów w
bardziej ucywilizowanych miejscach Warszawy posiadanie samochodu było dla każdej rodziny warunkiem sine qua non. No i
na obszernych parkingach, sprytnie schowanych w obniżonym terenie, pyszniły się
fiaty 126p, 125 p, wartburgi, skody i łady,
a od 1978 tu i ówdzie zaczął pobłyskiwać
imponujący nowoczesnym wyglądem FSO
Polonez. Czasy były takie, że z powodu zanieczyszczonej ropy nikt nie był w stanie
przy kilkunastostopniowym mrozie odpalić diesla. Jako szczęśliwiec ujeżdżający
benzynowego Fiata 125p ciągałem więc
pechowców z dieslami na lince, żeby im
silniki się rozruszały.
ało kto pamięta, że w życiu codziennym nie było nam łatwo i
przez czas pewien nawet buty
trzeba było kupować na kartki. Mieszkania
na Ursynowie oddawano do użytku w wielkim pośpiechu i wykańczano byle jak, co reżyser Stanisław Bareja celnie wyśmiał w
telewizyjnym serialu “Alternatywy 4”. Na
podłogach królował lentex, obrzydliwa wykładzina z tworzywa syntetycznego. Hydraulika wiecznie się psuła i zalewanie
mieszkań było na porządku dziennym. W
wysokich budynkach, gdzie zainstalowano
zsypy na śmieci, unosił się smród nie do wytrzymania, bo wiele osób wyrzucało odpadki wprost, bez pakowania ich w plastikowe worki.
ajwiększą zaletą Ursynowa były
spółdzielcze rozwiązania socjalne
- a wszystkie mieszkania (“własnościowe” i “lokatorskie”) pozostawały wtedy w obrębie spółdzielń. Ze spółdzielni Politechnika zrodził się, jak wiadomo, SBM Ursynów, który z czasem podzielił się na mniejsze człony (Jary, Nutki - Koński Jar, Stokłosy
itd.). No i owe spółdzielcze rozwiązania,
przeniesione bodaj ze Skandynawii, okazały się zbawienne dla wielu rodzin. W tak
zwanych klubikach osiedlowych można było na przykład zostawić dziecko w wieku
przedszkolnym na... cały dzień, od ósmej rano aż do godziny dwudziestej. Dzieciarnią
opiekował się fachowy personel, który między innymi każdemu maluchowi odgrzewał
obiad zostawiony przez mamę. Odprowadzałem córkę do klubiku, odległego raptem
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o 40 metrów, i mogłem wraz z żoną poświęcić się pracy zawodowej bez przeszkód.
Miejsc w przedszkolach już wtedy brakowało, więc klubiki były ostatnią deską ratunku.
ielka płyta, z której zbudowano Ursynów Północny, to był
materiał budowlany dla konstruowania domów dla biedoty. Jeszcze w
latach siedemdziesiątych mówiło się, że
jeden z bloków przy Koncertowej zaczyna
się walić, bo kotwy puszczają, ale jakoś temu zaradzono. Po ociepleniu wielkiej płyty - już w czasach nowej Polski, czyli po
1989 roku - i po nadaniu tynkom wyrazistych barw szarobury Ursynów Północny
jakby ożył. Fachowcy twierdzą, że bloki z
wielkiej płyty wytrzymają dłużej niż nowoczesna zabudowa na Kabatach. O tym
przekonamy się jednak dopiero w dość odległej przyszłości. Wielkiej płycie wróży się
w każdym razie wytrzymałość na okres co
najmniej stu lat.
eśli zaś chodzi o 40-letnią historię
Ursynowa, to nie można zapominać, że pierwsze mieszkania planowano tam dla pracowników naukowych
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, która w zasadniczej części przeniosła się
z ulicy Rakowieckiej na Nowoursynowską.
Dziś ogrodzony teren kampusu od strony
ul. Rodowicza-Anody był początkowo całkowicie otwarty i na pustym placu graliśmy
tam w piłkę.
rzez czas długi nazywano Ursynów
Wielką Sypialnią Warszawy albo
Pustynią Kulturalną z uwagi na
brak zakładów pracy, niedobór zaopatrzenia i pomieszczeń dla kin i teatrów. Dlatego wielkim przełomem było otwarcie przy
spółdzielni Jary kameralnego, znakomicie
funkcjonującego do dzisiaj Domu Sztuki,
którego pierwszym szefem była Urszula Janowska, matka późniejszego gwiazdora estrady Roberta Janowskiego. Andrzej Bukowiecki znakomicie rozwinął w tej placówce
kino studyjne z klubem dyskusyjnym, a Zbigniew Zapasiewicz zorganizował Teatr Za
Daleki, któremu w 2016 stuknęło 30 lat.
ieco później ode mnie wprowadził się na Ursynów - wraz małżonką, piosenkarską sławą Elżbietą Wojnowską - dziennikarz “Życia Warszawy” Andrzej Ibis-Wróblewski. I to on
zajął się na niwie kultury pracą u podstaw,
a jedną z jego zasług jest sprowadzenie
pierwszego na Ursynowie fortepianu koncertowego, który znalazł się w Domu Kultury Imielin i wciąż służy pianistom z wielkim pożytkiem.
odaj najaktywniejszym środowiskiem kulturalnym Ursynowa
okazali się plastycy: Franciszek
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Marek Budzyński, architekt, projektant Ursynowa Północnego

To mogła być rewelacja na skalę europejską...
– Grupa architektów, w której byłem, zetknęła się bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi za
inwestycje na Ursynowie dopiero w grudnia 1971, gdy – jeśli chodzi o zasadnicze decyzje – wszystko już było praktycznie pozamiatane. Trzeba się było do tych decyzji dostosować, ale nie ukrywam, że pod naszym naciskiem udało się dokonać pewnych korekt. Jedną z nich było wprowadzenie – zamiast jednego – dwóch przystanków w zabudowie ulicy Ciszewskiego. Nie
zdołaliśmy natomiast już skorygować przebiegu linii metra, która wedle proponowanej
przez nas koncepcji dzieliłaby Ursynów Północny na dwie równorzędne połowy. Osnową naszego projektu zabudowy były dwa pasma budynków przedzielone zielenią, z
przestronną arterią komunikacyjną w środku. Co ciekawe, stanowiąca kręgosłup Ursynowa dzisiejsza aleja Komisji Edukacji Narodowej nosiła początkowo nazwę ulicy Bukowińskiej, a ta nazwa ostała się, jak wiadomo, tylko na dzisiejszym mokotowskim odcinku tej arterii. Początkowa koncepcja Ursynowa zakładała, że będzie to miasto w mieście
z 38-tysięczną rzeszą mieszkańców, dla których stworzono by odpowiednią liczbę miejsc
pracy, a wraz z zabudową mieszkaniową miała powstawać jednocześnie baza handlowa,
oświatowa i kulturalna – czyli sklepy, szkoły, teatry, kina. Niestety, korzystne warunki
ekonomiczne z początku lat siedemdziesiątych szybko się pogorszyły i trzeba było się ograniczać. Jeśli chodzi o budulec, byliśmy skazani na zunifikowane prefabrykaty z Fabryki Domów, ale staraliśmy się choć po części modernizować system prefabrykacji. Poza tym muszę przyznać, że znajdowaliśmy dużo zrozumienia u ówczesnych władz, jeśli chodzi o tworzenie na Ursynowie przestrzeni zhumanizowanej, w której powstawały warunki dogodne do życia. Wspominając nasze starania po blisko 50 latach, muszę powiedzieć, że gdyby udało nam się w pełni zrealizować pierwotne koncepcje, już ówczesny Ursynów byłby rewelacją na skalę europejską.

Ks. prałat Tadeusz Wojdat, długoletni proboszcz parafii
Wniebowstąpienia Pańskiego

Ukrywaliśmy zdelegalizowane związki twórcze...
Gdy ksiądz kardynał Stefan Wyszyński powierzył mi w 1980 roku misję budowy kościoła i utworzenia parafii na Ursynowie Północnym, zdawałem sobie sprawę, jak trudne to zadanie, co w pełni
potwierdziła praktyka. Mimo to mam same pozytywne wspomnienia z tamtego okresu, choć
samo zdobycie, a potem transportowanie materiałów budowlanych było wówczas nie lada
problemem, bo nie wszędzie były już utwardzone drogi i auta grzęzły w błocie. Pierwszym
mieszkańcom nie było lekko, ale wszyscy przeżywali wspólną radość, mając dach nad głową w nowym budownictwie z centralnym ogrzewaniem, wodociągiem, kanalizacją, gazem. Szybko okazało się jednak, że zaspokajanie samych potrzeb materialnych ludziom
nie wystarcza, stąd wziął się społeczny zapał do zbudowania kościoła. Co ciekawe, w
nowo powstałej parafii wraz ze sferą duchową zaczęliśmy od razu rozwijać sferę kulturową. Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego został erygowany w 1982, a już w 1984
mieliśmy w jego wnętrzu pierwszą wystawę prac, m. in. autorstwa Jana Rylkego i
Włodzimierza Dawidowicza. Działalność charytatywną rozpoczęliśmy jeszcze nim kościół został wybudowany. W 1981 odbył się koncert kolęd i wtedy też zajechała 20-tonowa ciężarówka z darami. A misja charytatywna wydawała mi się szczególnie ważna
i nic dziwnego, że byłem niesłychanie dumny wiele lat później, gdy okazało się, że krótko przed moim przejściem na emeryturę Caritas z parafii Wniebowstąpienia została najwyżej oceniona w Warszawie. Nie chcę sobie przypisywać przesadnych zasług, niemniej dziś mogę się też przyznać oficjalnie do działalności konspiracyjnej w stanie wojennym. Bo pawilon obok
kościoła, udostępniony parafii przez prezesa SBM Ursynów Stanisława Olszewskiego, wykorzystałem w tajemnicy przed władzami jako schronienie dla zdelegalizowanych związków twórczych, przede
wszystkim – ZPAP – Związku Polskich Artystów Plastyków. Mam nadzieję, że zdradzenie tej tajemnicy nikomu już nie zagraża...

FOTO JERZY R. BOJARSKI
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MÓJ URSYNÓW – TO JUŻ CZTERY DYCHY

Szkoła 305 przy ul. Dembowskiego w dniu, w którym zostałem jej dyrektorem (1.04.1979)
Pamiętam ten entuzjazm: „150tysięczny Ursynów zaczyna tętnić życiem. Trzy bloki już zasiedlone – takim tytułem na pierwszej stronie Express Wieczorny
obwieszczał 9 stycznia 1977 roku początek historii nowego
warszawskiego osiedla mieszkaniowego w paśmie Ursynów-Natolin.
ydzień później otrzymałem
pismo: W imieniu Zarządu
Spółdzielni Budownictwa
Mieszkaniowego Politechnika uprzejmie zapraszamy na pierwszą biesiadę
sąsiadów. W trakcie biesiady – poza
wspólnym spożyciem tortów – przewiduje się wręczenie przydziałów uzgodnionych lokali oraz omówienie warunków współpracy z administracją osiedla. Biesiada odbędzie się w dniu 20
stycznia 77 (czwartek) o godz. 16 w
biurze członkowsko-lokalowym Spółdzielni przy ul. Sobieskiego 18 / Nałęczowskiej 49 w Warszawie, gdzie nastą-
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pi podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego i wręczenie kluczy do przydzielonego lokalu.
lucze do własnego mieszkania! Wręczał je sam Prezes
Stanisław Olszewski, wielce
dla Ursynowa zasłużony. Cóż to była
za radość! Od trzech lat pracowałem
w Głównej Kwaterze Harcerstwa (jako ściągnięty z Krakowa kierownik
Wydziału i członek Rady Naczelnej
ZHP), wegetując w maleńkim służbowym pokoiku w Hotelu Tramp w gmachu Głównej Kwatery przy ul. Konopnickiej 6, od dwóch lat z żoną szczecinianką i od roku z synkiem Piotrusiem.
Następnego dnia byliśmy już mieszkańcami bloku 753. W rodzinnym albumie zachowały się zdjęcia z pierwszych
chwil po objęciu we władanie własnego królestwa. Adres, jak na matematyka przystało: Puszczyka Pi, czyli 3/14.
Pamiętam swoją pierwszą wizytę na
Ursynowie po otrzymaniu decyzji o
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40 LAT MINĘŁO
8 STYCZNIA 1977 - do dwóch bloków przy ul.
Puszczyka wprowadzili się pierwsi mieszkańcy
Ursynowa. Ja też tu mieszkam od 40 lat.
Parafraza tekstu piosenki Jana Tadeusza Stanisławskiego
z serialu telewizyjnego Czterdziestolatek z repertuaru Andrzeja Rosiewicza
muzyka: Jerzy Duduś Matuszkiewicz (1974)
Czterdzieści lat minęło jak jeden rok,
Naprawdę trudno dziś uwierzyć w to,
Że tutaj, w szczerym polu, rósł pierwszy blok,
A potem drugi, piąty, ponad sto…
Bo świat ciągle się zmienia, my razem z nim,
Ursynów też nie raz.
Kto z was pamięta tamte noce i dni?
Co się zdarzyło, zaskoczyło nas?
A choć czas szybko mija,
Miasto się rozwija,
Aż dziwi się Kabacki Las.
A ja, mówiąc szczerze,
Ciągle w to nie wierzę,
Że tu mieszkam tyle lat,
Ale uwierz, synu,
Nie ma jak Ursynów,
Tu zostanie po nas ślad.
Czterdzieści lat minęło, niech zabrzmi dzwon.
Wiwat Puszczyka, Nutki, Koński Jar!
Niemcewicz by nie poznał ojczystych stron,
Gdyby usłyszał wielkomiejski gwar…
A świat dalej się zmienia, my razem z nim,
Ursynów będzie trwać.
Przed nami jeszcze tyle wiosen i zim,
Każdego z nas na wiele jeszcze stać!
Więc choć czas szybko mija,
Niech się nam rozwija,
Życzmy czterdziestu nowych…
Życzmy czterdziestu nowych…
Życzmy czterdziestu nowych lat!

Uroczyste otwarcie SP 305 w 1979 roku

przydziale mieszkania, jesienią 1976
roku. Gnany ciekawością dobrnąłem
jakoś ze Służewa w gumowych butach,
bo bajora i błoto na placu budowy sięgały po kolana i tam, praktycznie na
końcu świata, z trudem zlokalizowałem swój blok, a właściwie dopiero wylane fundamenty. A więc tu będę mieszkał? Nie przypuszczałem wówczas, że
zakotwiczę tu na stałe.
óźniej jeździło się już autobusem linii 192 z Dworca Południowego (dziś metro Wilanowska) do pętli znajdującej się w miejscu, gdzie dziś stoi Megasam. Mój blok
zbudowano po przeciwnej stronie.
Tuż obok w pierwszym zasiedlonym bloku przy ul. Puszczyka 5 (blok
752) zorganizowano na parterze wystawę – sprzedaż wyposażenia mieszkań. Organizatorzy (SBM Politechnika i Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego) postawili sobie
ambitne zadanie: zapoznanie zwiedzających z produkcją przemysłu meblarskiego w Polsce, prezentację możliwości aranżacji wnętrz oraz ułatwienie zakupu mebli, co w owych czasach, gdy obowiązywały kolejki i zapisy, było wyjątkową okazją.
Jedyny sklep spożywczy znajdował
się w szczerym polu, w budynku z
czerwonej cegły przy ul. Barwnej 8
(zbudowanym jeszcze przed wojną
przez dżokeja z pobliskiego toru wyścigów konnych, dziś mieści się tam
Ursynoteka i Muzeum Juliana Ursyna
Niemcewicza). Do Lasu Kabackiego
wędrowało się polami, zamienianymi stopniowo w rozległy plac budowy.
Rozrywek kulturalnych dostarczał
Dom Rodzinny (Koński Jar 6) i osiedlowe klubiki integrujące sąsiadów.
Potem pojawiły się Dom Kultury Stokłosy, Dom Sztuki na Jarach, Natoliński Ośrodek Kultury i DK Imielin. Miałem przyjemność być na otwarciu każdej z tych placówek i jestem ich stałym
bywalcem.
o wszystko powstawało i zmieniało się na moich oczach.
Przeżyłem tu zimę stulecia
(1978/1979), budowę metra i alei KEN,
wszystkie Dni Ursynowa pod Kopą Cwila. Jestem naocznym świadkiem, jak
Ursynów zmieniał się przez 40 lat i piękniał z dnia na dzień. Widok z okna mam
ciągle ten sam, tylko świerki i topole,
których wtedy nie było, wyrosły przez
te lata dorodne.
Z Ursynowem związałem się na dobre i złe. Jako instruktor harcerski i
nauczyciel z powołania, marzyłem o
szkole autorskiej, a tu właśnie powstawał pierwszy na Ursynowie Zespół
Szkół Ogólnokształcących (początkowo istniały na Ursynowie tylko dwie
szkoły elementarne z klasami I-III, nr
81 przy ul. Puszczyka 6, prowadzona
przez Marię Zalewską i nr 303 przy ul.
Koncertowej, prowadzona przez Danutę Kwaszczyńską). Ukończyłem
więc Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania, napisawszy pracę
dyplomową na temat: „Koncepcja
szkoły środowiskowej na osiedlu Ursy-
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nów Północny” i przedłożyłem ówczesnym władzom oświatowym Mokotowa. Projekt widocznie się spodobał,
zyskał uznanie i akceptację, bo 1 kwietnia (to nie prima aprilis!) 1979 roku
powierzono mi funkcję dyrektora szkoły. Nowoczesny jak na owe czasy obiekt
szkoły podstawowej nr 305 przy ul.
Dembowskiego 1 (dziś mieści się tam
LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego)
był dopiero we wstępnej fazie budowy.
Moim zadaniem było zorganizowanie
szkoły, jej wyposażenie i skompletowanie kadry.
W tym okresie zdobycie czegokolwiek było wyczynem nie lada. Ale dzięki patronatowi Zjednoczenia Przemysłu
Pomocy Naukowych szkoła została wyposażona imponująco. Otwieraliśmy ją
z poślizgiem (20 października 1979),
przez dwa miesiące dzieci uczyły się w
osiedlowych klubikach i sąsiednich
szkołach w Grabowie, Pyrach i na Mokotowie.
arunki były trudne, na początku była tylko oddana
część dydaktyczna i forum, przez kolejne dwa lata trwała
jeszcze budowa stołówki i sali gimnastycznej, nauka była trzyzmianowa,
kilkaset dzieci dojeżdżało nadal do innych szkół, przez dwa lata nie było telefonu i personelu pomocniczego
(młodzież sprzątała sama), a mimo to
daliśmy radę.
Był i teatr szkolny, i kino, sprawnie
działający samorząd i harcerstwo, klasy sprofilowane i koła zainteresowań,
imprezy artystyczne z udziałem
mieszkających na Ursynowie gwiazd
rozrywki (Maryla Rodowicz, Andrzej
Rosiewicz) i zawody sportowe. Na
pierwszej zbiórce w Lesie Kabackim
(10 lutego 1980) powstała 277 Ursynowska Drużyna Harcerska, która po
roku przyjęła imię Janka Bytnara Rudego, organizowała obozy i zimowiska. Jesienią powstała filia przy ul Cybisa (dziś szkoła nr 313 im. Polskich
Odkrywców).
Wszystko to było możliwe dzięki
wspaniałej kadrze pedagogicznej. Decydując się na objęcie szkoły, postawiłem
władzom twardy warunek: kadrę będę
dobierał sobie sam. Zawsze twierdziłem, że kluczem do sukcesu są niebanalne osobowości, nauczyciele, którzy potrafią realizować wizję szkoły, mają
swoje pasje i potrafią imponować młodzieży. Na szczęście pozostawiono mi
wolną rękę. Byliśmy wówczas jedyną
szkołą, która miała własną komórkę kadrową, niezależną od kuratorium i Wydziału Oświaty. Przeprowadzałem coś
w rodzaju castingu (wtedy jeszcze nikomu nie śniło się o takiej formie), wybierałem nauczycieli spośród kilkudziesięciu kandydatów, ale dzięki temu udało
się skompletować wyjątkowy zespół.
Wszyscy sprawdzili się, wyrośli z nich
przyszli dyrektorzy szkół, metodycy,
autorzy podręczników, wizytatorzy,
pracownicy ministerialni, artyści. Sam
byłem przez 4 lata członkiem Krajowej
Rady Postępu Pedagogicznego przy ministrze oświaty.
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zkoła Podstawowa nr 305 z
czasem przekształciła się w
LXX Liceum Ogólnokształcące, ale wybrane przez młodzież imię
Aleksandra Kamińskiego pozostało.
Tradycję Kamyka wspaniale podtrzymuje do dziś moja następczyni, jedna z
pierwszych znakomitych polonistek SP
305, Anna Szumiec-Mitera. Ze swej
strony chciałbym wszystkim pionierom
ursynowskiej oświaty serdecznie podziękować.
Ja sam przeszedłem do pracy w Telewizji Polskiej, na stanowisko zastępcy
kierownika programów dla szkół i nauczycieli, realizując programy dydaktyczne i odpowiadając za NURT (Nauczycielski Uniwersytet Radiowo-Telewizyjny). Potem w latach dziewięćdziesiątych prowadziłem prywatne liceum
na Mokotowie, ale z Ursynowem związany byłem cały czas. Po przejściu na
emeryturę uczyłem przez 7 lat w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym
nr 61 im. Stefana Kisielewskiego – Przy
Bażantarni, przez rok przemknąłem
także przez Społeczne Liceum im. Parasola przy Hawajskiej. W Kamyku obchodziłem jubileusz 50-lecia pracy pedagogicznej.
Od 13 lat pojawiam się regularnie na
łamach „Passy”, wcześniej pisywałem
w „Paśmie”, a od pierwszego numeru
w 1994 roku w „Południu” (gdy gazeta ukazywała się jako Głos Mokotowa,
Ursynowa i Wilanowa). Byłem redaktorem, a przez pewien czas także zastępcą redaktora naczelnego ursynowskiego tygodnika „Sąsiedzi”, stworzonego przez nieodżałowanego Jacka
Chudzika. W ursynowskiej prasie opublikowałem już łącznie ponad 1000
tekstów.
rzez 7 lat poprowadziłem 150
Spotkań z piosenką w Natolińskim Ośrodku Kultury (bliźniacza impreza w Krakowie przetrwała do
dziś i w ciągu 16 lat przekroczyła liczbę
300 spotkań). Występuję od czasu do
czasu w DK Stokłosy, gdzie powstał mój
autorski program MKWD (Muzyczny
Kabaret Wojtka Dąbrowskiego) i w Domu Sztuki, gdzie po moim koncercie z
okazji 100. rocznicy urodzin Mieczysława Fogga w 2001 roku narodził się
pomysł Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga, który organizuję już od 14 lat. Współpracuję także z Ursynowską Kluboteką Dojrzałego Człowieka i Fundacją Arkona
(noszącą imię zmarłego przedwcześnie
ursynowskiego poety Jarosława Zielińskiego), wydającą dla młodzieży pismo
Las Kabacki i promującą twórczość
uzdolnionej poetycko młodzieży.
Czy można się dziwić, że czuję się
ursynowianinem z krwi i kości? I jak
śpiewa Elżbieta Igras – „Kocham życie
na Ursynowie”!
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i
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OD REDAKCJI. Wieczór autorski Wojciecha Dąbrowskiego (poezja, piosenka,
satyra) pod hasłem Mój Ursynów odbędzie się w Ursynotece przy ul. Barwnej 8
we wtorek 24 stycznia o godz. 18
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Do czego doprowadza dziwactwo w postaci centralizacji samorządu

Organizacje pozarządowe a ustrój Warszawy
Ósmego grudnia 2016 r. w sali odczytowej Pałacu Ślubów
na Starym Mieście odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne związane z tworzeniem „Strategii rozwoju Warszawy
do 2030 roku”. Zatytułowane było: Rozwój dialogu i komunikacji społecznej.

L e c h K r ó l i ko w s k i

a spotkanie przybyli liczni
przedstawiciele organizacji
pozarządowych, których w
Warszawie jest bardzo wiele. Z natury
rzeczy organizacje tego typu są niezbyt
potężne, jeśli chodzi o liczbę członków.
Wystarczy, że jest jeden charyzmatyczny przywódca, walczący np. o domki
dla owadów, aby dana organizacja zaistniała w tzw. przestrzeni publicznej.
Podczas burzliwej dyskusji, prowadzonej przez zespół programu „Warszawa
2030” oraz przedstawicieli władz stolicy, zastanawiano się nad sposobami
zwiększenia roli i znaczenia organizacji tego typu w funkcjonowania naszego miasta. Ich istnienie i rozwój jest
jednym z wyznaczników naszych czasów, szczególnie w krajach Unii Europejskiej. A ten rozwój trzeba wspierać,
zamiast tylko udawać, że się to robi,
jak – moim zdaniem – ma to miejsce w
opisywanej sytuacji.
rzysłuchiwałem się uważnie
dyskusji, aż w końcu zabrałem
głos. Stwierdziłem, iż uwzględniając ustrój naszego miasta, nadawanie szczególnego znaczenia organizacjom pozarządowym jest wybiegiem
taktycznym ze strony samorządowych
władz stolicy. Nikt oczywiście nie kwestionuje roli tych organizacji w życiu
społecznym, ale należy ich miejsce widzieć na tle ustroju miasta i istniejących
w nim realiów politycznych. Tu muszę
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przypomnieć, iż od 2002 r. Warszawa
jest jedną gminą podzieloną na 18 dzielnic, czyli – zgodnie z ustawą – 18 jednostek pomocniczych stołecznej gminy.
Dzielnice mają natomiast prawo tworzenia na swoim terenie tzw. jednostek
pomocniczych niższego rzędu, czyli np.
rad osiedli. W tak rozbudowanej i sformalizowanej strukturze nie ma (a raczej nie powinno być) najmniejszego
problemu z przekazywaniem „sygnałów od ludności” na kolejne poziomy
władz samorządowych. Istotą tego systemu jest bowiem zasada subsydialności, czyli dana sprawa powinna być rozpatrzona na możliwie najniższym poziomie władzy terenowej, a jeżeli na
tym poziomie nie może być rozstrzygnięta, dopiero wówczas powinna być
przekazywana na wyższy poziom. Taki
system funkcjonowania administracji
terenowej usankcjonowany jest w polskim systemie prawnym oraz w umowach międzynarodowych. Jedną z nich
jest Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (dalej – EKST) sporządzona przez Radę Europy 15 października
1985 roku. Dokument ten został ratyfikowany przez Polskę 26 kwietnia 1993
r. i ogłoszony w „Dzienniku Ustaw” z 25
listopada 1994 r. W opublikowanej
wersji Karty, po tekście merytorycznym
zamieszczono następującą informację:
„Po zapoznaniu się z powyższą Kartą, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
oświadczam, że:
– została ona uznana za słuszną w
całości, jak i każde z postanowień w
niej zawartych,
– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,
– będzie niezmiennie zachowywana.
Przytoczyłem pełny tekst oświadczenia Prezydenta RP, na dowód, iż przepisy Karty – teoretycznie rzecz ujmując
– obowiązują w naszym państwie. Ale!
art. 4 ust. 3 EKST napisano m. in.: „Generalnie odpowiedzialność za sprawy
publiczne powinny ponosić przede
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wszystkim te organy władzy, które znajdują się najbliżej obywateli”. (…).
naszym mieście, na podstawie tzw. ustawy warszawskiej z 2002 r., najbliżej obywateli są samorządowe władze dzielnic
(jednostek pomocniczych gminy Warszawa), które powołane zostały ustawą, a ta ustawa określa ich kompetencje, obowiązki, sposób finansowania
itd. W ustawie warszawskiej (art. 6)
napisano, że „Organem stanowiącym i
kontrolnym dzielnicy jest rada dzielnicy, a organem wykonawczym – zarząd
dzielnicy”. Problem jednak w tym, że
Rada m. st. Warszawy, która sporządziła i uchwaliła statuty dzielnic, tak je
„przykroiła”, że rady dzielnic o niczym
nie stanowią, czyli nie decydują władczo o czymkolwiek (jak zapisano w
ustawie). Rady dzielnic decydują jedynie o wyborze władz dzielnicy, natomiast we wszystkich innych sprawach
wyłącznie opiniują, decyduje zaś Rada
Warszawy. Tak więc, o sprawach publicznych mieszkańców dzielnic nie decyduje organ będący najbliżej obywatela (art. 4 ust. 3 EKST), ale centralna
władza 2-milionowego organizmu miejskiego, który jest większy od kilku
państw Unii Europejskiej (Malta 0,4,
Luksemburg 0,5, Estonia 1,3, Słowenia
2,o mln). Jest to – moim zdaniem –
jawnie niezgodne z literą i duchem Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Jest też dowodem na pazerność
i zawłaszczanie uprawnień przez kolejne ekipy rządzące naszym miastem
od 2002 roku.
nny przykład prawnej obłudy.
Na podstawie § 53 Statutu
Dzielnicy, rada dzielnicy może
powołać jednostki pomocnicze niższego rzędu, dla których określa organizację, szczegółowy zakres działania
itd. Sęk jednak w tym, że rada dzielnicy nie może przekazać radom osiedli
żadnych uprawnień władczych, albowiem sama takowych nie posiada. Nie
neguję potrzeby tworzenia rad osiedli, ale bez konkretnych uprawnień są
to twory pozbawione istotnego znaczenia dla społeczności lokalnych. Z
całą mocą podkreślam w tym miejscu,
iż system administracji samorządowej
opisany w Konstytucji oraz w usta-
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wach, a także w Europejskiej Karcie
Samorządu Terytorialnego, przewiduje kompetencje dla każdego szczebla
samorządu gminy, natomiast w praktyce samorząd terytorialny m. st. Warszawy w znaczącym stopniu rozmija
się z obowiązującym prawem, a przykładem jest praktyczne ubezwłasnowolnienie rad dzielnic, czyli ciał „stanowiących”, choć to organizmy społeczne większe niż niektóre miasta wojewódzkie w naszym kraju.
owróćmy w tym miejscu do
opisanego na wstępie problemu organizacji pożytku publicznego w kształtowaniu przyszłości
naszego miasta. W tej sprawie jestem
sceptyczny, albowiem struktury samorządu terytorialnego – jakimi są dzielnice – choć mają oparcie w całym systemie prawnym Rzeczypospolitej, to
praktycznie są ubezwłasnowolnione.
Czego więc można spodziewać się po
proponowanej przez władze miasta
większej roli organizacji pożytku publicznego, które takiego umocowania
nie mają?
a wspomnianym spotkaniu
zadałem organizatorom pytanie, czy w przygotowywanej strategii do 2030 r. uwzględnili
wady obecnego ustroju stolicy. Nie
otrzymałem na to pytanie odpowiedzi. A moim zdaniem, jest to kwestia
zasadnicza, albowiem w projekcie
„Strategii rozwoju Warszawy do 2030
roku” wymieniono kilka celów strategicznych. Pierwszy z nich nazwany został: „Odpowiedzialna wspólnota”. Autorzy opracowania stwierdzili, że cel
ten zostanie osiągnięty poprzez realizację dwóch celów operacyjnych: 1.1.
Dbamy o siebie nawzajem tworząc
wspólnotę; 1.2. Wspólnie decydujemy
o naszym mieście.
ak to fundamentalne założenie strategiczne (cel strategiczny nr 1) ma się do rzeczywistości ustrojowej Warszawy? Konstytucja w art. 15 ust. 1 głosi: „ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej
zapewnia decentralizację władzy publicznej”. Natomiast w praktyce, czyli
obecnie, Rada Warszawy decyduje
prawie o wszystkim, także w dzielnicach, np. o przeniesieniu 1 tysiąca zło-

P

N

J

tych w budżecie Ursynowa z remontu
chodnika na ulicy X – na remont dziury w jezdni na ulicy Y. W Warszawie
mamy do czynienia z postępującą centralizacją i postępującą degradacją samorządów dzielnic, nie mówiąc już o
samorządach osiedli. Zasłoną dymną
tego procesu jest – moim zdaniem –
tzw. budżet partycypacyjny. Oto mieszkańcy mogą wskazać lokalne inwestycje poprawiające komfort życia w
dzielnicach. A od czego mamy dzielnicowych radnych i radnych jednostek
pomocniczych niższego rzędu? No ale
jeżeli radni zgłoszą takie pomysły, to
partia rządząca w nic nie zyska propagandowo, a przy budżecie partycypacyjnym ma się czym się pochwalić. Patrzcie i podziwiajcie jacy jesteśmy dobrzy! Na Ursynowie np. w ostatnim
czasie z budżetu partycypacyjnego masowo zawęża się główne ulice. Bo wyborcy tego sobie życzyli! A to, że tworzą się korki, że rowerzyści wtłoczeni
są pomiędzy jadące i stojące samochody, że wozy bojowe Straży Pożarne nie
mieszczą się na wyznaczonych pasach
– jakie ma to znaczenie w porównaniu
z wiecznością , albo sprawowaniem
władzy?
tąd w moim przekonaniu, cały szum wokół strategii rozwoju Warszawy i jej sztandarowego celu, tj. budowy „Odpowiedzialnej wspólnoty” – nie ma najmniejszego sensu przed sporządzeniem
wnikliwej i bezstronnej diagnozy dotyczącej stanu samorządu terytorialnego
stolicy oraz jego zgodności z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. Tak długo, jak władze stolicy nie
zdecydują się chociażby na wykonanie takiej oceny, tak długo mówienie o
roli i znaczeniu organizacji pozarządowych w budowie przyszłości naszego miasta, pozostanie jedynie zagrywką „piarową”, obliczoną na naiwnych.
Władze stolicy nie tylko same nie zainicjowały takiej diagnozy, ale – moim
zdaniem – nie pozwoliły na jej sporządzenie zespołowi przygotowującemu
od miesięcy kolejną wersję strategii
rozwoju miasta. A bez prawidłowej
oceny sytuacji w punkcie wyjścia, nigdy nie osiągniemy wyznaczonych celów strategicznych!
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Piórem Derkacza

Gadka Tadka

Jak coś robić , to z sensem
rzychodzą do mnie różni ludzie z różnymi problemami. Słucham ich i staram się pomagać na tyle, ile mogę. Często udaje się i wtedy jest to dla mnie
gigantyczna satysfakcja. Nauczony doświadczeniem odciąłem się od
spraw związanych z działalnością spółdzielni mieszkaniowych. Zbyt wiele tam zaciekłości, zapiekłości, personalnych gierek i zwykłej prywaty. Z prośbą o interwencję piszą też do mnie ludzie bojący się ujawnić własne personalia, co mnie bardzo denerwuje, gdyż
od zawsze brzydziłem się anonimami. Nawet najbardziej krytyczne publikacje wychodzące spod
mojego pióra podpisuję własnym nazwiskiem. Nie używam dziennikarskich pseudonimów.
Ostatnio napisali do mnie członkowie pewnej wspólnoty mieszkaniowej z ulicy Wilczej, którzy
dopatrują się w procesie reprywatyzacji swojej kamienicy kantu. Mogą mieć rację, kilka dokumentów budzi poważne wątpliwości, ale ludziom tym zbrakło odwagi, by się podpisać. “Nie możemy podać nazwisk z obawy o własne życie, bowiem mamy do czynienia z niebezpiecznym przeciwnikiem” – napisali w podsumowaniu długiego listu. Wściekłem się, bo zdanie to odczytałem w
następujący sposób: “My nie zamierzamy ryzykować zdrowiem bądź życiem, ponieważ jesteśmy strachliwi i jednocześnie zapobiegliwi. Prosimy więc o wyciągnięcie z ognia naszych kasztanów pańskimi rękami, ponieważ pan jest odważny, prawy i w ogóle. Pana mogą ewentualnie pozwać do sądu, pokancerować lub nawet zabić, my musimy, proszę pana, chronić własne tyłki”. Mam was
gdzieś, drodzy członkowie wspólnoty mieszkaniowej z ulicy Wilczej.
Ci mocno ułomni osobnicy powinni brać przykład z innych, którzy w obronie własnych interesów
potrafią toczyć z urzędem, kamienicznikiem i niektórymi przedstawicielami organów ścigania bój
na śmierć i życie. Dobrym przykładem mogliby być członkowie wspólnoty z ulicy Narbutta 60, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu i nieugiętej postawie zdołali wspólnie z “Passą” zablokować wykonanie ostatecznej i prawomocnej decyzji reprywatyzacyjnej wydanej przez stołeczne Biuro Gospodarki Nieruchomościami. Uratowali dach nad głową, czyli coś, co poza zdrowiem jest dla człowieka najważniejsze. Gdyby prezentowali postawę sąsiadów z Wilczej od dawna nocowaliby w “Monarze”. Dzisiaj ponownie spieszę im z pomocą.
hodzi o trzy sprawy – ciągłe doposażanie przez dzielnicę Mokotów budynku przy ul. Narbutta 60, nadal formalnie objętego roszczeniem; o siłowy, bez uzgodnienia z lokatorami
terminów, montaż w mieszkaniach instalacji ciepłej wody oraz o nałożenie na mieszkańców kosztów tak zwanej wody gospodarczej, której definicji brak. Kwestia pierwsza jest w tej chwili przedmiotem postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową na Mokotowie. Przesłuchiwani są świadkowie. Organy ścigania powinny ustalić, kto personalnie odpowiada w urzędzie
dzielnicy Mokotów za akceptowanie szeregu uchwał byłego i obecnego zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Narbutta 60 i tym samym przeznaczenia na modernizację budynku objętego roszczeniem
ponad 250 tys. zł pochodzących z publicznej kasy.
Kwestia druga to arogancja kierownictwa Działu Obsługi Mieszkańców “Wiśniowa” podległego
mokotowskiemu ZGN. Po likwidacji głównego węzła cieplnego i zamontowaniu węzła indywidualnego centralnego ogrzewania w budynku Narbutta 60 postanowiono o likwidacji piecyków gazowych i montażu w każdym mieszkaniu instalacji ciepłej wody. Za doposażenie w centralną ciepłą wodę budynku formalnie
„Z prośbą o interwencję piszą
objętego roszczeniem dzielnica
Mokotów wyłożyła ponad 30
też do mnie ludzie bojący się
tys. zł. Uważam, że do czasu
ujawnić własne personalia, co
ostatecznego rozstrzygnięcia
roszczenie dzielmnie bardzo denerwuje, gdyż od oddalającego
nica nie powinna zainwestozawsze brzydziłem się anonima- wać w nieruchomość nawet
złotówki.
mi. Nawet najbardziej krytyczne jednej
Na lutym 2016 r., a więc w
publikacje wychodzące spod
środku sezonu zimowego, lokatorów wezwano(sic!) do
mojego pióra podpisuję
udostępnienia mieszkań monwłasnym nazwiskiem”
terom, którzy mieli kuć ściany
w celu zamontowania instalacji ciepłej wody. W budynku mieszkają osoby starsze, w tym wiekowa, niedołężna lokatorka z kilkunastostronicową epikryzą szpitalną. Kucie w lutym ścian, kurz i bałagan były dla opiekunów tej
pani nie do przyjęcia. Podobnie dla innej osoby w podeszłym wieku. Lokatorzy odmówili udostępnienia mieszkań argumentując, że administrator oraz DOM “Wiśniowa” powinni wcześniej ustalić
z nimi termin robót dogodny dla wszystkich, a nie stosować dyktat. Poza tym nie poinformowano
ich, kto poniesie koszty usuwania szkód powstałych w wyniku doposażenia budynku, m.in. poprutych ścian i zniszczonej w łazienkach glazury. Urzędnicy miast z lokatorami rozmawiać zaczęli straszyć ich sądem, co nazwę bez ogródek urzędniczą bezczelnością. Za kogo oni się mają? Z chęcią wystąpię na rozprawie jako świadek, by przekazać Wysokiemu Sądowi kilka bardzo ważnych szczegółów.
westia trzecia, czyli tzw. woda gospodarcza. Nagle w rozliczeniu rocznym za 2014 r. pojawiła się taka pozycja. Wcześniej jej nie było. Może nie byłoby wielkiego raptu, gdyby nie
wielkości zużycia wody gospodarczej wykazane w rocznym bilansie. Lokatorom włosy stanęły dęba kiedy przeczytali, że każda z 22 osób zamieszkujących budynek rzekomo zużyła w ciągu roku 3500 l tego rodzaju wody, nie licząc tej, którą zużyli na potrzeby domowego gospodarstwa.
Gdyby wokół budynku były suto podlewane latem trawniki można by od biedy zaakceptować taki
pobór, ale tam niczego się nie podlewa, nikt nie myje na podwórku samochodów, itp. Skąd więc wynik 70 tys. litrów(!) wody gospodarczej zużytej w budynku. To przecież kilka basenów kąpielowych.
Monitowany w tej sprawie mokotowski ZGN zrazu w ogóle nie odpowiadał na monity, aż w końcu odpowiedział ustami pana Tadeusza Jandzińskiego, kierownika DOM “Wiśniowa”. Według niego woda gospodarcza to “różnica pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego w budynku a sumą wskazań wodomierzy w punktach czerpalnych wody (w lokalach)”. Zdaniem pana kierownika, “dopuszczalny graniczny błąd pomiaru użytkowanego wodomierza może wynosić plus minus
10 proc.”. Nic nie rozumiem. Lokatorzy również głowią się jak porównać 10–procentowy dopuszczalny błąd w pomiarach z 70 tys. rzekomo zużytej wody gospodarczej. A może zamiast udzielać
nie trzymających się pionu odpowiedzi należałoby po prostu opomiarować wszystkie ujęcia wody
w budynku, czyli także zlew w pomieszczeniu wybudowanego ostatnio węzła co.? Ustawa Prawo
wodne nie zawiera definicji wody gospodarczej, natomiast odróżnia pobór wód na potrzeby własne od poboru na potrzeby prowadzenia DZIAŁALOŚCI GOSPODARCZEJ. Pobór wód na potrzeby
prowadzenia działalności gospodarczej jest szczególnym korzystaniem z wód wymagającym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Tyle że w budynku Narbutta 60 nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Wszystko wskazuje na to, że zasadność pobierania od lokatorów opłat za wodę
gospodarczą ZGN będzie musiał udowodnić w sądzie.
Na koniec z innej beczki. Swego czasu zakolegowałem się z twórcami i członkami obywatelskiego ugrupowania “Nasz Ursynów”. To był fajny społeczny projekt, z fajnymi i pełnymi inicjatywy ludźmi, który w pełni sprawdził się. Lud Ursynowa dał NU w wyborach samorządowych w 2010 r. tęgie poparcie. Tak tęgie, że niespodziewanie ten obywatelski twór wziął wspólnie z PiS władzę w dzielnicy. Rządzili całkiem przyzwoicie i cztery lata później mieli szansę na reelekcję. Aliści lider NU Piotr
Guział zapragnął zostać prezydentem Warszawy, czym rozmienił ugrupowanie na drobne. W 2014
r. zabrakło dwóch mandatów, by utrzymać władzę, jednakowoż NU stał się liderem dzielnicowej opozycji. Miałem nadzieję, że utrzyma status lidera i za trzy lata powalczy wyborach. Skłonny byłbym
ponownie wesprzeć społeczników na łamach gazety.
iestety NU ostatnio pękł. Dwóch radnych tej kadencji i były radny kadencji poprzedniej
postanowili odejść i założyć własne ugrupowanie, rzecz jasna z Ursynowem w nazwie. Będzie to chyba piąta lub szósta ekipa samorządowych działaczy z szyldem dzielnicy na piersiach i pewnie nie ostatnia. Obawiam się, że wyborcy kompletnie stracą orientację, który “Ursynów”
należy popierać i zagłosują na duże partie. Osobiście oceniam woltę trzech działaczy NU za nieprzemyślaną, mam przeczucie graniczące z pewnością, że w 2018 r. obróci się ona przeciwko nim. Przeczucia przeczuciami, ale jedno jest pewne: powstający z rozłamu NU samorządowy noworodek nazwany “Otwarty Ursynów” nie dostanie mojego poparcia w 2018 r., bo nie popieram rozdrabniania i rozbijania czegoś, co dobrze działało. Pozostanę przy “Naszym Ursynowie”.
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Maciej Petruczenko
dziennikarz, publicysta, komentator sportowy
Bardziej rozwiniętą formą nazwiska Petru jest Petruczenko. Jeżeli do tego dołożymy imię Maciej, to chcąc nie chcąc, wychodzi nam redaktor naczelny PASSY. Człowiek encyklopedia, a w
dziedzinie sportu to prawdziwy geniusz. Od 47 lat dziennikarz Przeglądu Sportowego, często
widywany jako komentator w telewizji, zwłaszcza wtedy, gdy pojawi się większy problem
związany z dopingiem w sporcie. Trzech, a nawet „sześciu króli” polskiej lekkoatletyki wskaże
bez problemu. Gdzie i z kim spędził noc sylwestrową i czy nie wywołało to skandalu, nie wiem!.
Za to wiem, że co tydzień możemy przeczytać w PASSIE jego cykliczny felieton. Jak widać, PeJerzy Derkacz
tru Petruczence nierówny.

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Sztuka dialogu
ikogo chyba nie trzeba przekonywać, że porozumiewanie się, czyli dialog jest jednym z najważniejszych przejawów tworzenia i podtrzymywania stosunków społecznych.
Aby przekazać innym swoje racje, potrzebny jest przekaz – jednej strony i dobra wola drugiej strony oraz chęć, by przekaz do tego, do kogo jest skierowany.
Mówienie o dobrej woli nie jest tu bez znaczenia, bo bez niej nie ma możliwości dialogu.
Adresat ma wiele najróżniejszych sposobów, aby nie pozwolić rozmówcy na jakąkolwiek próbę
wygłoszenia własnych poglądów.
Pierwszym z nich (bardzo często stosowanym, zwłaszcza w debacie publicznej) jest metoda „na
głupa”. Polega ona z grubsza na tym, że słuchacz uparcie udaje, że niczego nie rozumie, czyli
„rżnie głupa” – mówiąc językiem kolokwialnym. Oznacza to, że wykazuje się całkowitym niezrozumieniem czegokolwiek, a w szczególności nie docierają do niego argumenty dotyczące poruszanego zagadnienia.
Metoda ta jest skuteczna, bo w takiej sytuacji rozmówcy puszczają nerwy, co w ocenie publicznej jest nisko punktowane. Tak więc, stosujący metodę „na głupa” zyskuje przewagę w „dyskusji”,
jeśli w ogóle taką rozmowę można nazwać dyskusją. Ta, jak wiadomo, polega na wymianie argumentów. Przy wyborze tej metody przez jedną ze stron, strona, która ją stosuje, jest zwolniona od
podawania argumentów.
Drugim, równie skutecznym sposobem na osiągnięcie zamierzonego celu, czyli zagonienia przeciwnika w przysłowiowy kozi róg, który sam w sobie bywa pokręcony, jest stosowanie w rozmowie
równie pokrętnej argumentacji.
W praktyce taka rozmowa może przebiegać według podobnego schematu, jak w przykładzie przytoczonym poniżej.
Jeden z rozmówców mówi:
„Warto o tym przypominać
– Panie pośle! Pan redaktor zadał panu
konkretne pytanie, a pan odpowiada, że
politykom, którzy przew Ameryce biją Murzynów. My przeciwstrzeń publiczną traktują ja- ko temu (biciu Murzynów) protestujeko miejsce do robienia wła- my.Drugi rozmówca:
snych karier i zajmują się
– Skąd pan wie, że biją?
Pierwszy rozmówca:
partykularnymi interesami
– Nawet jeśli nie biją, to przecież moglizamiast dobrem wspólnym” by bić, a my na to nie możemy się zgodzić.
Z naszej strony nie ma na to zgody i nigdy nie będzie – utwierdza wszystkich obecnych o swoim zaangażowaniu w sprawę.
– Protestujemy przeciwko temu i nadal będziemy protestować. Bo, w przeciwieństwie do waszej
partii, panie pośle – nas interesuje tylko dobro drugiego człowieka. I my zawsze działamy i występujemy dla jego dobra..
Drugi z rozmówców odpowiada, przerywając długi wywód:
– Tak. Nawet sporo „tego dobra” nagromadziliście wokół siebie ...
Jak widać z powyższego przykładu, rozmowa wcale nie jest łatwa. A czasem bywa, że nie klei się
zupełnie. W końcu to nie muchołapka. Mimo to może być zabawna. Zauważyli to i znakomicie przedstawili w swoim programie „Dialogi na cztery nogi” – Stefan Fridman i nieodżałowany Jonasz Kofta. Przy pomocy sztuki dialogu potrafili rozbawić radiosłuchaczy do łez.
Stworzyli oni nieprzemijającą wartość kulturową. Ich „dialogi” przeszły do historii i stały się kanonem rozrywki. Przedstawiali rzeczywistość karykaturalnie pokazując nas i nasze otoczenie niczym w krzywym zwierciadle. Wciąż jednak była to rzeczywistość, a nie oderwane od niej obrazki
rodem z science fiction.
Warto o tym przypominać dziś, kiedy to niektórzy przedstawiciele strony dialogu politycznego
sprawiają wrażenie, jakby stracili kontakt z rzeczywistością. A dialog w sferze publicznej przerodził
się w zapalczywości w rozmowę gęsi z prosięciem.
Rozmowa może być zabawna, jeśli nie niesie za sobą dalszych konsekwencji. Co innego, jeśli za
słowami następują ważne dla innych czyny. Z jałowego dialogu nie wyłania się nic konstruktywnego. W przypadku ludzi podejmujących istotne dla nas – obywateli decyzje możemy i powinniśmy
oczekiwać dyskusji na argumenty. Zwłaszcza, jeśli mają one wpływać na naszą przyszłość. Warto
o tym przypominać politykom, którzy przestrzeń publiczną traktują jako miejsce do robienia własnych karier i zajmują się partykularnymi interesami zamiast dobrem wspólnym.
Pamiętajmy o tym, że mityczna wieża Babel nie mogła zostać zbudowana, bo zabrakło niezbędnego porozumienia.
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Rozmowa z Jackiem Weiglem - przewodniczącym DKDS

Boom społeczników na Ursynowie
RAFAŁ KOS: W naszej dzielnicy stale coś się dzieje… pikniki,
wystawy, festiwale, sztuki w domach kultury, koncerty, kluby
podróżnika, tygodnie, np. tydzień seniora… To dobrze?
JACEK WEIGL: To bardzo dobrze! Dzięki tym wydarzeniom
cała społeczność Ursynowa, a
także ja, moi rodzice, przyjaciele, moje dzieci mają możliwość
uczestniczenia w wielu akcjach,
koncertach, piknikach... Dzięki
nim można poznać sąsiadów, zaangażować się w pomoc lub po
prostu dowiedzieć się czegoś ciekawego i miło spędzić czas. Taką
misję mają w większości organizacje pozarządowe działające
na Ursynowie, a jest ich ponad
sto. Działają na rzecz mieszkańców w różnorodny sposób.

tywny Ursynów”. Stworzyliśmy
ten informator wraz z Urzędem
Dzielnicy. W informatorze znajdziemy opisy działań organizacji pozarządowych naszej dzielnicy…

Skąd pomysł sporządzenia takiego informatora?
Aby ursynowianie wiedzieli,
kto stoi za danymi akcjami w
dzielnicy. Aby mogli zadecydować, czy chcą wspierać jakąś organizację albo być jej częścią np.
przez wolontariat. Ursynowskie
organizacje działają w różnych
obszarach: kultury, edukacji,
sportu, spraw społecznych i
zdrowia oraz ekologii. Każda organizacja zachęca do przyłączenia się, umożliwia osobom o podobnych zainteresowaniach rozwój osobisty, możliwość wpłyCzym jest Komisja Dialogu nięcia na najbliższe otoczenie.
Społecznego na Ursynowie?
Poza tym to przestrzeń budoDKDS działa od prawie 7 lat i wania relacji, nowych przyjaźni
zrzesza około 70 organizacji po- itp. Działają w nich działają pa-

Skąd taka koncentracja na
wolontariacie? Czy sam był pan
kiedyś wolontariuszem?
Uważam, że dobrze jest pomagać. Dobrze też jest wiedzieć, kto
jest obok nas i w co możemy się
zaangażować. Działanie na rzecz
innych niesamowicie nas rozwija
i uwrażliwia. Przez 7 lat byłem
wolontariuszem dzieci niepełnosprawnych i razem z księdzem
Tadeuszem Wojdatem organizowałem wyjazdy i różne spotkania. Dzięki temu mogłem zrozumieć ich świat, codzienne wyzwania i radości. Dowiedziałem
się również, jak można wspierać
ich rodziny. Później byłem współtwórcą Stowarzyszenia „Odpowiedzialni” i wolontariuszem Klubu29, w którym pomagałem młodzieży potrzebującej, szukającej
sensu, narażonej na używki... To
doświadczenie dało mi zrozumienie wyznaczania celów, małych
kroków, nawiązywania przyjaźni,
motywowania innych. Poza tym

Sezon 2016 na Służewcu w liczbach

To było 461 gonitw!
Zakończony w listopadzie sezon wyścigów konnych był bardzo emocjonujący i wypełniony wieloma interesującymi wydarzeniami. Na pierwszy plan wysuwa się sensacyjny pojedynek ogierów Cacciniego i Va Bankaw Wielkiej Warszawskiej, którym
ekscytowała się cała Polska.
W trakcie 56 dni wyścigowych 72. sezonu na Torze Służewiec zostało rozegranych 461 gonitw dla
koni pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej oraz kłusaków francuskich. W trakcie sezonu warszawski tor odwiedziło o 7 procent więcej widzów niż w roku 2015 . Szczególnym zainteresowaniem
publiczności w sezonie 2016 cieszyły się tradycyjnie Gala Derby (3 lipca), oraz Jesienna Gala (2 października), podczas której rozgrywana jest gonitwa Wielka Warszawska, oczko w głowie każdego warszawiaka. W oba te dni przybyło na tor po kilka tysięcy widzów. Liczną publiczność miał także dzień
inauguracji sezonu (17 kwietnia) oraz Dzień Arabski (21 sierpnia) z Nagrodą Europy, zaliczaną od
2010 roku do światowego festiwalu imienia założyciela Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejka
Zayeda Bin Sultana Al Nahyana.
Do historii polskich wyścigów konnych przejdzie tegoroczna rywalizacja Va Banka oraz Cacciniego podczas Wielkiej Warszawskiej. Losy tego pojedynku ważyły się do ostatnich metrów. Po zaciętej
walce zwyciężył Caccini dosiadany przez dżokeja Tomáša Lukáška.
W sezonie 2016 na warszawskim torze wystartowało łącznie 759 koni – 436 folblutów, 270 arabów
i 53 kłusaki. Najczęściej w gonitwach startowało po 7 koni. Rekordowy pod względem obsady był wyścig rozegrany w ostatnim dniu wyścigowym. Zapisano do niego bowiem aż 20 koni, ostatecznie wystartowało 19.
Najczęściej startującymi końmi były ogiery Dekret i Felix oraz klacz De Longa. Łączna pula nagród
wyniosła 8.173.550 zł, a najwyżej dotowanym wyścigiem była Wielka Warszawska (220.500 zł). Koniem, który wygrał najwięcej pieniędzy dla swoich właścicieli w sezonie 2016, jest Va Bank (158.400
zł i 32.000 ).
Na zimę tylko bieżnia wyścigowa zamiera, natomiast na rozległym torze roboczym i przy stajniach cały czas trwają treningi przygotowujące konie do nowego sezonu, który rozpocznie się już
Sylwester Puczen
w kwietniu.

Wycieczki ornitologiczne w Wilanowie

zarządowych, w tym stowarzyszenia i fundacje nazywane organizacjami non-profit. Część z
nich ma status OPP, tj. organizacji pożytku publicznego. Zapraszamy do współpracy wszystkie
organizacje z Ursynowa. Jako Komisja ściśle współpracujemy z
Urzędem Dzielnicy Ursynów, z
burmistrzem Robertem Kempą
i jego zastępcami – szczególnie z
panem Łukaszem Ciołko. Jest to
współpraca pełna życzliwości i
otwartości na dyskusje.
Jak wygląda praca w DKDS?
Dzięki uprzejmości Urzędu
Dzielnicy spotykamy się w jednej z sal w ratuszu przy al. KEN.
Podczas spotkań doradzamy i
opiniujemy działania Zarządu
Dzielnicy Ursynów, szczególnie
w zakresie spraw prospołecznych. Przedstawiciele DKDS
pracują w komisji konkursowej
przyznającej dotacje w ramach
konkursów na realizację zadań
publicznych ogłaszanych co roku przez Zarząd Dzielnicy. Teraz o tym, kim jesteśmy, można
dowiedzieć się z wydanego po
raz pierwszy informatora „Ak-

sjonaci, społecznicy i wolontariusze. Na Ursynowie są szczególnie aktywni! Na przykład
chcą wpływać na edukację, uzupełniając ofertę szkół, opiekują
się osobami, samotnymi, bezdomnymi, niepełnosprawnymi,
prowadzą hospicja, noclegownie itp. Cieszę się, że powstał
taki informator, jak również informator kulturalny wydawany
od listopada 2016 r.

wszyscy wiemy, że dając, dostajemy dwa razy więcej!

A co z finansami. Skąd bierzecie fundusze?
Wiele organizacji korzysta z
dotacji Dzielnicy Ursynów. Jako
DKDS po raz pierwszy, pod koniec 2016 roku, zorganizowaliśmy świetne, bo praktyczne,
szkolenie z podstaw fundraisingu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Skorzystało
Z czego jest pan szczególnie z niego ponad 20 osób i dowiedumny?
działo się, w jaki sposób mogą
Z ostatnich wydarzeń, gło- pozyskiwać fundusze dla swojej
Zima nas nie rozpieszcza. Jest to jednak dobry czas do obserwacji ptaków. Można
śnych w naszej dzielnicy. Przede organizacji.
to zrobić, biorąc udział w ornitologicznych spacerach po ogrodach wilanowskich.
wszystkim z pierwszej edycji
W czasie wycieczki uczestnicy będą wspólnie podglądać ptaki żerujące w parkowych
Ursynowskiego Festiwalu WoCo przed Wami?
lontariatu, podczas którego zaKolejne wydarzenia, np. 25 karmnikach, a także ptaki wodne zimujące na Jeziorze Wilanowskim. Będą mogli
prezentowały się ursynowskie stycznia odbędzie się VI Bal dowiedzieć się, jak rozpoznawać różne gatunki ptaków, a także jak mądrze je
organizacje i przedstawiły swo- Karnawałowy dla mieszkańców dokarmiać, by im pomagać, a nie szkodzić.
Najbliższa wycieczka już 15 stycznia. Następne: 29 stycznia, 12 lutego, 26 lutego. Godz.: 10–11.30.
je realne potrzeby. To wydarze- Ursynowa ze znaczną niepełnie spotkało się z bardzo cie- nosprawnością. Mogę obiecać, Miejsce spotkania: przy kasie muzealnej na przedpolu. Udział: w cenie biletu do ogrodów.
UWAGA: na spotkania styczniowe i lutowe rezerwacja nie obowiązuje. Udział w zajęciach po
płym przyjęciem ze strony ursy- że jako DKDS – będziemy aknowian. Uświadomiło im, jak tywni! Liczymy, że przybędzie wykupieniu biletu wstępu do parku. Bilety dostępne w kasie muzeum lub online.
Więcej informacji: Biuro Rezerwacji, tel.: (+48) 22 54 42 850 (pon.–pt. w godz. 9–16) e-mail:
ważni i potrzebni są wolonta- osób wrażliwych na potrzeby
riusze. I że każdy może nim być. innych, skłonnych do dzielenia bilety@muzeum-wilanow.pl.
Program może ulec zmianie, aktualne informacje zamieszczane będą na stronie Muzeum. W
Bez względu na wiek, status za- się swoim czasem, talentem lub
wodowy czy obywatelstwo – innymi zasobami, nie tylko na przypadku porywistego wiatru spotkania będą odwołane. Obrączkowanie ptaków nie będzie odbywać
można zaangażować się w po- Ursynowie, ale i w całej War- się w przypadku niesprzyjających ptakom warunków pogodowych.
Mirosław Miroński
moc innym.
szawie.
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POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
601 336 063
KUPIĘ znaczki, monety, medale,
książki, 601 235 118; 22 253 38 79
POLSKA SZKOŁA PLAKATU oprawione dzieła znanych
grafików - doskonały prezent,
603 116 405
SKUP książek, dojazd,
509 548 582
ZASILACZE do laptopów.
Naprawa-sprzedaż. Centrum
Serwisowe, ul. Meander 2 A,
tel. 22 649-68-43;
668-108-222

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327

SPRZEDAM Górny Mokotów
(Grabów) wolno stojący dom
piętrowy o pow. 200 m2,
z balkonami, podpiwniczony,
2 garaże wolno stojące oraz wiata
na pow. działki 1919 m2,
z sublokatorami.
Tel. 886 021 682,
880 702 116
AGENCJA IERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie i
okazyjnie sprzeda tematy:.
Pełną ofertę wraz ze
zdjęciami otrzymasz drogą
mailową.
Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net
Mieszkania:
! Kabaty, 42 m2, 1 pok.
z oddzielną widną kuchnią, do
remontu, 601 720 840

! Kabaty, 105 m2, 4 pok., dobry
standard, dobra cena,
601 720 840,
! Mokotów, 83 m2, 4 pokoje, do
wejścia, Cena 630 tys. zł.,
601 720 840
! Ursynów, 2 pok. 32 m2, do
wejścia, dobry standard, blok
z windą, 601 720 840
Domy:
! 300 m2, do wejścia, Ursynów,
Las Kabacki, 601 720 840
! Mokotów, 240 m2, blisko
metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840,,
! Pół bliźniaka na działce 450
m2, dobry standard, do wejścia,
blisko metra, dobra cena,
601 720 840,,
! Pyry, 350 m2, działka 1300
m2, blisko Las Kabacki. Świetny na
firmę, świetny na mieszkanie,
601 720 840
! Sadyba, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840
! Segment 290 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, może być na firmę.
Cena - 1 450 tys. zł, 601 720 840
! Segment skrajny Józefosław
317 m2, stan deweloperski. Cena
850 tys. zł do neg. Działka 450 m2,
601 720 840
! Zalesie G. 350/3000 m2,
ładny dom na pięknej działce
w świetnej cenie, 601 720 840
Działki:
! Działka KonstancinBorowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840
! Działka KonstancinJastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 300 tys. zł,
601 720 840
Do wynajęcia:
! Konstancin - do wynajęcia
dom przy głównej ulicy, na firmę
lub do zamieszkania. Cena 10 000
zł., tel. 601 720 840
! Mokotów 125 m2, Pod
Skocznią, piękny apartament
z kominkiem i garażem.
Cena 6500 zł., 601 720 840
Lokale handlowe:
! Ursynów, lokal 43 m2. Dobry
standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji,
601 720 840,
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów,
domów, rezydencji,
niezabudowanych działek
gruntu w południowej części
Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów, Stegny,
Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie poszukuje
mieszkań dwupokojowych,
trzypokojowych i
czteropokojowych do kupna
bezpośrednio,
tel. : 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net

DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie,
502 053 214
DOMOFONY, 603 375 875
ELEKTROAWARIA,
507 153 734
ELEKTRYK, 666 890 886
ELEKTRYK - kuchnie,
507 153 734

NAPRAWA
TELEWIZORÓW
502 288 514
OCIEPLANIE poddaszy pianą
pur, 668 327 588

SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601 36 22 82
TELESERWIS, 501 829 771
WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 303 530
WYLEWKI agregatem,
668 327 588

PIELĘGNACJA drzew i
krzewów, wycinka, faktura,
604 401 161
WRÓŻKA, 22 648 68 41,
602 731 299
WRÓŻKA doświadczona,
TANIO, 501 623 919

GLAZURA, remonty,
796 664 599
HYDRAULIKA, remonty,
602-651-211
KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
602 301 214

FIRMA zatrudni do sprzątania
w budynku i wokół, 505 101 826
GIMNAZJUM - Ursynów
zatrudni do sprzątania na etat.
Tel. kontaktowy 22 816 80 01
MŁODZIEŃCA do robienia
zakupów 1 x w tygodniu,
22 641 10 39
PRALNIA na Ursynowie i w
Piasecznie zatrudni 2 kobiety.
Tel: 575 942 929
ZATRUYDNIĘ ekspedientkę do
sklepu ogólnospożywczego
Piaseczno, 501 406 160

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777

AAA NAPRAWA piekarników,
kuchenek mikrofalowych,
ceramicznych i indukcyjnych,
odkurzaczy, 604 660 792
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888

ANTENY, 603 375 875
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
DEZYNSEKCJA, pluskwy,
606 652 601
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
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Ważne telefony

Co i kto
Dom Sztuki SMB “Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35
Od poniedziałku, 16 stycznia,
Dom Sztuki wznawia bezpłatne
warsztaty artystyczne dla dzieci,
młodzieży i dorosłych (w tym
seniorów), sfinansowane ze
środków Dzielnicy Ursynów
Terminy: Warsztaty plastyczne i rzeźbiarskie dla dzieci: poniedziałki, 17.00-18.00
Warsztaty plastyczne i rzeźbiarskie dla młodzieży: poniedziałki,18.00-19.30
Warsztaty plastyczne dla dorosłych (w tym seniorów):
czwartki, 11.00-13.30
Warsztaty teatralne dla młodz.
(teatr “Klucz z Wiolinowej”):
wtorki i czwartki, 17.45-19.15
Warsztaty teatralne dla dzieci (teatr muzyczny “Wiolinki”):
piątki, 15.30-17.00
Warsztaty teatralne dla młodz.
(teatr muzyczny “Zgraja z Wiolinowej”): piątki, 17.00-19.30
Warsztaty teatralne dla dorosłych (Teatr Seniora): wtorki,
godz. 13.45-15.45
Warsztaty muzyczne (bębniarskie) dla dzieci i młodzieży:
środy, 16.30-17.30 i 17.45-18.45

Warsztaty muzyczne (bębniarskie) dla dorosłych (w tym
seniorów): środy, 19.00-20.00
Warsztaty taneczne (taniec irlandzki) dla dzieci: czwartki,
16.00-17.30
Warsztaty wokalne dla dzieci:
wtorki i czwartki, 16.00-17.30
Galeria Domu Sztuki zaprasza na
wystawę prac Izabeli Uchman p.n.
“Na krawędzi słowa”. Wstęp wolny.
Dom Kultury Stokłosy
ul. Lachmana 5
tel. 022 855 35 17

szmonces, Dawid Troczewski piano, Jan Romanowski skrzypce Donat Zamiara - kontrabas. Bezpłatne karty wstępu
od 11.01. godz. 18.00
15.stycznia, niedziela, g.
12.00 z cyklu Bliżej Klasyki dla
Dzieci. Muzyczne eksperymenty, czyli jak Kasia układała piosenkę... O tym, jak powstaje muzyka. Kompozytor,
wykonawcy. Akordeon. Wstęp
wolny.
Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20

DK Stokłosy i Galeria U zapraszają serdecznie na wernisaż wy12.01 - czwartek - spotkanie
stawy “Trzecie oko” autorstwa
Anny Kossakowskiej. Wernisaż z prof. Andrzejem Karpińskim
odbędzie się 21 stycznia (sobota) w cyklu Miles Polonus, czyli tao godzinie 17:00. Wstęp wolny. jemnice, wzloty i upadki staropolskiej szkoły wojennej pt.: “BiNatoliński Ośrodek Kultury
twa pod Grunwaldem znana i
ul. Na Uboczu 3
mniej znana”
tel. 22 648 65 81
17.01 - wtorek - spotkanie z p.
Anną Reichert w cyklu Dwu14.stycznia, sobota, g. 18.00 z dziestolecie międzywojenne: arcyklu Dawnych Wspomnień tyści znani i nieznani - kino, teCzar - Gemisch czyli Tuwimow- atr, muzyka pt.: “Juliusz Osterski Misz - Masz. Wykonawcy: wa: twórca koncepcji teatru noIzabella Tarasiuk-Andrzejewska woczesnego”
- śpiew, Janusz Andrzejewski Początek spotkań zawsze o
dowcip, anegdota, liryka i godzinie 19:00. Wstęp wolny!

Ursynów mocno wesprze WOŚP!
Już 15 stycznia 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod dyrekcją ursynowianina Jurka Owsiaka. Tym razem Orkiestra będzie grać i zbierać pieniądze na ratowanie zdrowia i życia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom.
Przed Pałacem Kultury i Nauki tradycyjnie odbędzie się koncert „Światełko do nieba” (transmitowany przez TVN). Na Ursynowie sztaby WOŚP zgrupują wolontariuszy w: Szkole Podstawowej nr
330 przy ul. Mandarynki, Szkole Podstawowej nr 16 przy Wilczym Dole, Gimnazjum nr 91 przy
Kajakowej, Gimnazjum nr 95 (Na Uboczu), licem im. Kossutha przy Hirszfelda. Wolontariusze ze
sztabu Szkoły Podstawowej nr 319 wezmą udział w koncercie pod PKiN.

Ursynów
Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Cantrala
fax

Jeden lepszy od drugiego...
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Sebastian Polak
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

22 443 71 00
22 443 72 91

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 56 51 400
22 56 51 402
Urząd Skarbowy
22 84 86 151
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

Wilanów
Urząd Dzielnicy
ul. Franciszka Klimczaka 2
22 44 35 000
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A
22 648 22 26
Policja
22 842 32 61
Straż Miejska
986, 852 16 00
Straż Pożarna
22 596 71 40

Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 5
Starostwo
Powiatowe
Urząd Skarbowy
Pogotowie Ratunkowe

701 75 00

757 20 51
750 19 41
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Warszawska 32
756 48 10, 754 41 71
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
Ratunkowe
999, 756 75 11

Lesznowola
Urząd Gminy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur)
ul. Kościuszki 9
756-75-11
Ośrodek Zdrowia
w Nowej Iwicznej
701-49-10
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence
757-99-64
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie
756-15-92
Ośrodek
Pomocy Społecznej
757 92 32
Policja
997
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna
757-05-98,
757-22-27
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mrokowie
756-15-25
w Nowej Woli
756-73-10
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe
992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne
994

Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16
Punkt Informacyjno – Kontaktowy AA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21
Infolinia AA
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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