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Zofia była, jest i będzie

Czyt. str. 9

Kompromis przy Kazury Leczenie zamiast zbrojenia? 155 lat po Styczniowym...

Czyt. str. 5 Czyt. str. 11 Czyt. str. 13
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Na zbiórkę WOŚP 
w Piasecznie wciąż 
jest licytowany 
atrakcyjny jacht

Czyt. str. 2, 8 i  1 2
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W ciąż trwa w Polsce sezon
polowań, które stają się
tym intensywniejsze, im

bardziej zwykli, szarzy obywatele
są zmuszani do umykania przed
myśliwymi, mającymi ponoć pra-
wo do strzelania nawet na prywat-
nym terenie tych szaraków. W mo-
im rozumieniu jednak nie chodzi
tylko o polowanie sensu stricto, o
zwykłą strzelaninę do dzików lub
jeleni. Poluje się bowiem również
na przeciwników politycznych. I
na przykład myśliwy Antoni Ma-
cierewicz zastawia wnyki na zwie-
rzynę łowną w osobie Andrzeja Du-
dy, a Hanna Gronkiewicz-Waltz
wygląda już na broniącą się  reszt-
kami sił wystraszoną sarnę, którą
ściga dobrze zorganizowana na-
gonka, bo jest to polowanie na gru-
bego zwierza. I bynajmniej nie cho-
dzi o to, że próbująca chronić HGW
murem milczenia radczyni praw-
na stołecznego ratusza nazywa się
- trzeba trafu  - Anna Zwierz. Od
niej otóż likwidująca lewą repry-
watyzację w Warszawie Komisja
Weryfikacyjna pod przewodem Pa-
tryka Jakiego mogła się dowiedzieć
tyle, ile dałoby się wyciągnąć z po-
zbawionego języka i oczu Juranda
ze Spychowa. 

P ełniąca wciąż obowiązki
prezydenta stolicy HGW  po-
zostaje konsekwentna w

swoim postępowaniu. Wcześniej
unikała spotkań ze zdesperowa-

nymi lokatorami reprywatyzowa-
nych na lewo kamienic, nie przy-
chodząc na sesje rady miasta, a te-
raz zachowuje splendid isolation
wobec komisji Jakiego. Lubiący
oglądać upokarzanie wysoko po-
stawionych osób prosty lud doma-
ga się już doprowadzenia HGW na
rozprawy przed Komisją - w kaj-
dankach. Na razie jednak nie w
ciemię bity Jaki drenuje konta ban-
kowe rodziny Waltzów, chociaż
sam jakby nie jest ostatnio skłonny
do wyciągania forsy z kieszeni, sko-
ro nie podoba mu się mająca szla-
chetne cele zbiórka, organizowa-
na pod egidą Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Dyrygujący
orkiestrą ursynowianin Jurek
Owsiak chyba się nie pochlasta z
rozpaczy w reakcji na nieco inną
niż w wydaniu HGW, bo raczej po-
lityczną już splendid isolation Ja-
kiego. Niemniej obaj panowie tro-
chę sobie napyskowali w mediach
społecznościowych. Jeśli pan mi-
nister uważa, że Orkiestra cokol-
wiek fałszuje, to niech sprawdzi u
jakiegoś wytrawnego muzyka, czy
to 120 000 jej członków, czy on
sam akurat nie ma słuchu. 

C o do Owsiaka, to powtarza
się zapewne syndrom do-
brze znany z czasów PRL,

gdy ówczesna nomenklatura wzdy-
chała z żalem: no cóż, dobry fa-
chowiec, ale bezpartyjny. Na do-
datek nikt nie wyświęcił puszek
wolontariuszy WOŚP - tak, jak
święci się chociażby nowe radio-
wozy policyjne. Czy jednak z tego
powodu pieniądze zbierane na lep-
szą opiekę nad niemowlętami ma-
ją być gorsze? Przecież już w pierw-
szym roku naszej ery cesarz rzym-
ski Wespazjan - po nałożeniu po-
datku od toalet - powiedział cał-
kiem mądrze: pecunia non olet,
pieniądz nie śmierdzi. I zdaje się, że

tę opinię w całej rozciągłości po-
dzielają do dzisiaj ludzie Kościoła
- na przykład niemający najmniej-
szego wstrętu do państwowej kasy
toruński ojciec dyrektor Tadeusz
Rydzyk, jakże chętnie wyciągający
rękę po publiczny grosz. 

A wracając do wciąż gorącego
tematu reprywatyzacji,
przypomnę, jak czkawką

odbijał się przez lat wiele brak obie-
cywanej przez Hannę Gronkiewicz-
Waltz, ale wciąż nie realizowanej
decentralizacji władzy w Warsza-
wie. Otóż burmistrzowie dzielnic
nie mieli na przykład nic do gada-
nia, jeśli chodzi o reprywatyzowa-
ne na ich terenie budynki, choć w
wielu sytuacjach mogliby zapobiec

ich zawłaszczeniu przez fałszywych
spadkobierców. Dopiero przykład
zdecydowanego, acz nie pozosta-
jącego w regularnym trybie praw-
nym działania burmistrza Pragi-
-Północ Wojciecha Zabłockiego w
sprawie kamienicy przy Łochow-
skiej 38  unaocznił opinii publicz-
nej, do jakich szkód musiało do-
chodzić, gdy dzielnice były prak-
tycznie ubezwłasnowolnione. Kie-
dyś jeden z burmistrzów powiedział
mi na ucho, że nawet na zakup
określonej liczby rolek papieru toa-
letowego dla urzędu musi mieć zgo-
dę prezydenta. Co do zawłaszcza-
nych przez cwaniaków na lewo nie-
ruchomości burmistrzowie nie mie-
li niestety nic do powiedzenia. 

P owtarzał się skandaliczny
mechanizm z okresu dzia-
łania niesławnej pamięci

Komisji Majątkowej, która miała
przywracać własność dóbr zabra-
nych Kościołowi przez komunę, a
często-gęsto rwała z majątku pu-
blicznego co jej się tylko podoba-
ło, korzystając w tym niecnym
procederze ze wskazówek byłego
esbeka. Co gorsza, Trybunał Kon-
stytucyjny - jeszcze pod przewod-
nictwem prof. Andrzeja Rzepliń-
skiego - uchylił się od rozstrzy-
gnięcia arcyważnej kwestii, jaką
był brak możliwości odwołania
się od decyzji, które podejmowała
Komisja Majątkowa, zarządza-
jąca np. zwykły zabór nierucho-

mości gminnych, nigdy nie nale-
żących do Kościoła.

B ędący wytrawnym znawcą
spraw samorządowych i
często publikujący na ła-

mach “Passy” dr Lech Królikowski
wielokrotnie ubolewał z powodu
wspomnianego ubezwłasnowol-
nienia dzielnic i niedawno dał
ewentualnym kandydatom na pre-
zydenta Warszawy doskonałą ścią-
gawkę w perspektywie wyborów.
Nic, tylko ją przeczytać i najpierw
ogłosić w swoim programie, a po-
tem te założenia zrealizować. Szko-
da tylko, że na razie zamiast dys-
kusji merytorycznej - poszczególne
partie bardziej dyskutują nad tym,
czy prezydentem powinien zostać
Marek czy Wacek. 

T ymczasem już na pierwszy
rzut oka albo z lotu drona
można stwierdzić, że jest

absolutnie niedopuszczalne dal-
sze zabudowywanie miasta na za-
sadzie: każdy wuj na swój strój, co
- jak wiadomo - doprowadziło na
przykład do powstania “Mordo-
ru”, fatalnie umiejscowionego za-
głębia biurowego na Służewcu.
Trzeba również zrobić wreszcie
porządek z reprywatyzacją. Bo z
jednej strony - nie może być tak, że
radca prawny kontrwywiadu ro-
bi za kuratora, reprezentującego
interesy 128-letniego na pozór, a
naprawdę dawno zmarłego wła-
ściciela, z drugiej zaś trzeba pa-
miętać o rzeczywistych spadko-
biercach, którzy przez tyle lat da-
remnie stukali do wrót Biura Go-
spodarki Nieruchomościami. Cie-
kawe więc, czy Komisja pod wo-
dzą ministra Jakiego zainteresu-
je się w końcu stowarzyszeniem
“Dekretowiec”?

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

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

PP oo ll oo ww aa nn ii ee  nn aa  gg rr uu bb ee gg oo  zz ww ii ee rr zz aaPP oo ll oo ww aa nn ii ee  nn aa  gg rr uu bb ee gg oo  zz ww ii ee rr zz aa

RYS. PETRO/AUGUST
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PPAASSSSAA:: JJaakkiiee ssąą ppllaannyy uurrzzęędduu nnaa rroozzppoocczzęęttyy wwłłaaśśnniiee rrookk?? 
AANNTTOONNII PPOOMMIIAANNOOWWSSKKII:: Rok ten będzie obfitował w wiele wydarzeń sportowych, to także kon-

tynuacja prowadzonych z sukcesem programów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Mieszkańcy Ur-
synowa mają bardzo szeroki dostęp do sportu i jako Dzielnica staramy się go jeszcze bardziej po-
szerzać, zgodnie z łacińską sentencją „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Najbardziej rozpoznawal-
ną imprezą sportową jest oczywiście Bieg Ursynowa, który odbędzie się czerwcu, już po raz dwu-
nasty.  Chcemy w tym roku pobić kolejny rekord frekwencji i zgromadzić na trasie ponad 3 tysią-
ce biegaczy. Przewidujemy również rozmaite atrakcje zarówno dla najmłodszych, jak i dla tych
nieco starszych, aby kibice nie mogli narzekać na nudę. W tym roku rangę imprezy dodatkowo
podwyższa to, że decyzją Polskiego Związku Lekkiej Atletyki uzyskała ona oficjalnie tytuł 7.
Otwartych Mistrzostw Polski w Biegu na 5 km Mężczyzn. Co zresztą wcale nie zmienia jej charak-
teru! Wciąż każdy będzie mógł wystartować i sprawdzić się, bo przecież chodzi przede wszystkim
dobrą zabawę. 

Obecny rok to także kontynuacja wyjątkowych programów sportowych dla ursynowskiej mło-
dzieży. Za sprawą programu „Sportowe Przedszkole” najmłodsi ursynowianie mają szansę na
podniesienie sprawności fizycznej, co jest nieocenioną korzyścią dla ich przyszłej aktywności.
Również w szkołach podstawowych uczniowie biorą udział w programie „Od zabawy do sportu”,
jako Dzielnica finansujemy także dodatkowe zajęcia z pływania dla trzecioklasistów. Młodzież szkol-
na może korzystać z bardzo bogatej oferty prężnie działających klubów sportowych, które rokrocz-
nie są wspierane w formie dotacji. Wszystko to przekłada się na rezultaty – w ubiegłym roku w kla-
syfikacji generalnej Warszawskiej Olimpiady Młodzieży zarówno podstawówki, jak i gimnazja ur-
synowskie były najlepsze ze wszystkich dzielnic Warszawy. I choć liceów jest u nas niewiele, więc
ciężko jest przegonić dzielnice „naszpikowane” szkołami średnimi, ursynowskie LXX im. A. Kamiń-
skiego wywalczyło złoto w indywidualnej klasyfikacji! W tym roku mamy nadzieję przynajmniej
na powtórkę tych wyników.

WW pprrzzyyppaaddkkuu ssppoorrttuu wwaażżnnaa jjeesstt iinnffrraassttrruukkttuurraa....
Oczywiście. Dostępność do infrastruktury sportowej w naszej dzielnicy systematycznie się po-

prawia. Powstają m. in. kolejne boiska i siłownie plenerowe. Dbamy także o stan istniejących
obiektów – w tegorocznym budżecie mamy na ten cel ponad 1 mln złotych. Ale mówiąc o sporcie,
nie sposób też nie wspomnieć o inwestycji, którą udało mi się wywalczyć wraz z wejściem do Za-
rządu Dzielnicy we wrześniu 2017. Jest nią realizacja hali szermierczej w Szkole Podstawowej nr
340 przy ul. Lokajskiego. Młodzi szermierze z tej szkoły, wraz z działającym przy niej klubie D’Ar-
tagnan, osiągają wiele sukcesów zarówno na polskiej, jak i międzynarodowej scenie szermierczej.
Niestety, warunki, w jakich zmuszeni są trenować, są iście spartańskie. To na szczęście niebawem
się zmieni, bo już rozpoczęliśmy przygotowania do inwestycji, którą udało się wpisać do budżetu
dzielnicy. I co prawda planowo w tym roku powstanie tylko koncepcja, projekt i niezbędna doku-
mentacja, a sama budowa jest zaplanowana na rok przyszły, to robię wszystko, aby pierwsza ło-
pata poszła w ruch już w tym roku! 

AA ccoo ww zzaakkrreessiiee sspprraaww ssppoołłeecczznnyycchh ii ppoottrrzzeebb sseenniioorróóww?? 
Nie zapominamy także o dorosłych mieszkańcach, w szczególności tych najstarszych. Planujemy

kontynuację cieszących się dużym powodzeniem zajęć z Nordic Walkingu, a także programu „Fit 45+”
adresowanego do pań w średnim wieku. Dzięki takim bezpłatnym programom mieszkańcy Ursyno-
wa mają szansę na regularną aktywność fizyczną, a to ma wpływ zarówno na zdrowie, jak i samopo-
czucie. Jesteśmy też w trakcie rozstrzygania konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych
na szereg aktywności, w tym  działania na rzecz seniorów – od akcji sportowych, poprzez angielski,
aż po rozmaite warsztaty tematyczne. Ten rok przyniesie jeszcze więcej projektów adresowanych do
rodzin, osób niepełnosprawnych oraz w zakresie profilaktyki alkoholowej. Dzięki wsparciu Dzielni-
cy organizacje pozarządowe na Ursynowie mogą zaoferować mieszkańcom szereg propozycji, z któ-
rych każdy będzie w stanie wybrać coś dla siebie.

JJaakkiiee iissttoottnnee ddzziiaałłaanniiaa zzoossttaałłyy jjeesszzcczzee zzaappllaannoowwaannee?? 
Nowy rok to także kontynuacja działań na rzecz uregulowania stanu gruntów na Ursynowie.

W tej kadencji, po raz pierwszy od kilkunastu lat rozwiązujemy problemy własnościowe tysięcy
mieszkańców, których bloki stały na gruncie o niejasnym statusie prawnym. Pod koniec ubiegłe-
go roku udało się podpisać szereg umów ustanawiających użytkowanie wieczyste dla budynków
m. in. w SMB „Jary” oraz SM „Wyżyny”. Będziemy kontynuować te działania we wszystkich ur-
synowskich spółdzielniach. Niestety, w wielu przypadkach stoją tu na przeszkodzie roszczenia by-
łych właścicieli i jesteśmy zmuszeni do oczekiwania na zakończenie tych postępowań, których aku-
rat nie prowadzi nasz Urząd, ale starostwa oraz sądy. Jestem jednak dobrej myśli i mam nadzie-
ję, że do końca roku kolejni mieszkańcy będą mogli się cieszyć możliwością założenia ksiąg wie-
czystych dla swoich mieszkań.

AA ccoo ddllaa PPaannaa jjeesstt sszzcczzeeggóóllnniiee iissttoottnnyymm cceelleemm ww ttyymm rrookkuu??
Moją prywatną ambicją jest otóż jeszcze jeden temat – doświetlenie przejść dla pieszych. Od

kilku lat, jeszcze przed objęciem funkcji w Zarządzie Dzielnicy Ursynów, zacząłem walczyć o
to, aby wszystkie ursynowskie „zebry” nieposiadające sygnalizacji świetlnej były prawidłowo
doświetlone. Koszty takich lamp w skali ogółu wydatków drogowych są niewielkie, a w dużym
stopniu wpływają one na poprawę bezpieczeństwa przechodniów. Mamy na ten rok plany do-
świetlenia kolejnych przejść na Ursynowie i będę bardzo skrupulatnie pilnował, aby doszły do
skutku.

R o z m a w i a ł  –  R A F A Ł  K O S

To tradycja, która trwa już od 22 lat i
jest świąteczną wizytówką Ursynowa.
Jak co roku w Ursynowskim Ratuszu od-
było się wręczenie nagród w ramach XXII
edycji konkursu plastycznego na „Naj-
piękniejsze Szopki Bożonarodzeniowe”. 

W sumie w tegorocznej edycji konkursu zgłoszo-
no 229 prac. Autorami szopek byli uczniowie z 15
ursynowskich szkół. Ogłoszenie wyników, wrę-
czenie dyplomów i nagród odbyło się 10 stycz-
nia, a uroczystość poprzedził program artystycz-
ny w wykonaniu Chóru Dziecięcego Ursynow-
skiej Akademii Gospel.  Tradycyjnie już konkurso-
wi towarzyszyła wystawa, która składała się z 51
wybranych szopek i była dostępna w budynku
Urzędu Dzielnicy Ursynów od 21 grudnia 2017 r.
do 10 stycznia br.

Podczas uroczystości nagrody i wyróżnienia
wręczał burmistrz Ursynowa Robert Kempa oraz
radne Dzielnicy Ursynów: Sylwia Krajewska oraz
Teresa Jurczyńska-Owczarek. Jury w składzie:
Barbara Bielecka-Woźniczko (artysta plastyk) –
przewodnicząca, Dorota Ałaszewska (artysta pla-
styk), Hanna Ochremiak Sadowska (główny spe-
cjalista w Wydziale Kultury) i Dariusz Sitterle (na-
czelnik Wydziału Kultury), za najpiękniejsze szop-
ki uznało następujące prace:

NNAAGGRROODDYY
11.. Bartosz Różowicz kl. IV c i Igor Jasiurkowski

kl. IV c – SP 310
22.. Hania Pojawa kl. III e - NSP nr 47
33.. Bartosz Jażdżyk IV a – SPSN nr 6

WWYYRRÓÓŻŻNNIIEENNIIAA
11.. Zosia Kowalska, kl. IV b -  SP nr 318
22.. Łucja Majewska kl. IV a i Iwo Fortuna kl. IV

a - SSP nr 1 STO
33.. Krystyna Prochowicz kl. IV - SP 310
44.. Natalia Figat kl. III i Julia Flak kl. III - SP nr

336
55.. Marta Jemielniak kl. VI b - SPSN nr 6
66.. Alicja Żukowska kl. IV c - SPSN nr 6
77.. Maxymilian Solarz z tatą kl. IV - SPSN nr 6
88.. Julia Jemioła, Anna Sztramska, Hubert Tymo-

szuk i Patryk Tomaszuk - kl. I a  LO nr 158
– Choć konkurs jest organizowany od ponad

20 lat, co roku jego uczestnicy zaskakują nie-
zwykłą kreatywnością i zaangażowaniem w wy-
konanie szopek. Cieszę się z niesłabnącej od lat
popularności tego konkursu, której przejawem
jest liczba ponad 200 zgłaszanych co roku prac
i oczywiście zachęcam do udziału w kolejnej je-
go edycji – podkreślił burmistrz Ursynowa Robert
Kempa. 

Rozmawiamy z zastępcą burmistrza Ursynowa 

W 2018 – bogaty program sportowy

Najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe

Tylko do poniedziałku,  22 stycznia br.,  można zgłaszać pomysły do Budżetu Party-
cypacyjnego – papierowo w ratuszu lub elektronicznie za pośrednictwem strony
www.twojbudzet.um.warszawa.pl. 

Warto przypomnieć,  że na projekty wydzielono z budżetu Ursynowa rekordową kwotę 6 500 000
zł. A jak to było do tej pory? Cztery edycje partycypacji na Ursynowie to ponad 21 milionów złotych
oddanych do dyspozycji mieszkańców dzielnicy, ponad 650 zgłoszonych pomysłów i 148 wybranych
do realizacji. Potrzebujesz wsparcia w zgłoszeniu projektu? Przyjdź na Maraton Pisania Projektów w
sobotę 20 stycznia w godzinach 13.00-17.00 w sali J.U. Niemcewicza ratusza przy al. KEN (metro Imie-
lin). Przykłady zrealizowanych projektów:

Budżet Partycypacyjny – zgłaszanie 
projektów tylko do 22 stycznia!

SSiiłłoowwnniiaa pplleenneerroowwaa pprrzzyy uull.. RRoossoołłaa zzrreeaalliizzoowwaannaa zzee śśrrooddkkóóww zz bbuuddżżeettuu ppaarrttyyccyyppaaccyyjjnneeggoo

BBuuddżżeett ppaarrttyyccyyppaaccyyjjnnyy zzmmiieenniiłł oobblliicczzee JJeezziioorraa ZZggoorrzzaałłaa
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B o g u s ł a w  L a s o c k i
P r o j e k t  U r s y n ó w

Walka mieszkańców osiedla Ka-
zury o zabezpieczenie ich enkla-
wy przed obcymi kierowcami i
dodatkowymi miejscami par-
kingowymi przy planowanym
żłobku zaczyna dawać wyniki.
Podczas poniedziałkowego po-
siedzenia Komisji Inwestycji Ko-
munalnych i Transportu z ust
burmistrza padły kompromiso-
we propozycje, wychodzące na-
przeciw przynajmniej niektó-
rym oczekiwaniom mieszkań-
ców osiedla.

P roponowane wcześniej roz-
wiązania komunikacyjne by-
ły niemożliwe do zaakcepto-

wania przez mieszkańców spokojnego
dotychczas osiedla. Budowa dojaz-
dów od ul. Stryjeńskich do żłobka
zmieniłaby spokojne dotychczas osie-
dle – nie tylko w godzinach szczytu ko-
munikacyjnego – w ruchliwą jezdnię,
wypełnioną samochodami dowożący-
mi i odwożącymi dzieci oraz samo-
chodami służb miejskich i dostaw-
czych, obsługującymi żłobek. Dotych-
czasowy ciąg pieszo - jezdny pomiędzy
budynkami Kazury 6 i Kazury 8 stał-
by się ruchliwą ulicą, niebezpieczną
dla osób  chcących pieszo dostać się w
głąb osiedla.

Propozycje mieszkańców co do
ograniczenia ruchu tranzytowe-
go przez osiedle poprzez wpro-

wadzenie strefy zamieszkania i szlaba-
nów na kartę były nieakceptowalne dla
Spółdzielni, która jednak w zamian za-
proponowała modyfikację organizacji
ruchu. Poprawę bezpieczeństwa spowo-
dowałoby wprowadzenie w newralgicz-
nych punktach osiedla ruchu jednokie-
runkowego, a w środku osiedla całko-
wite wyłączenie ruchu, oraz umieszcze-
nie progów i znaków ograniczenia pręd-
kości. Ze zmianami planu budowy żłob-
ka nie zgadzał się burmistrz, wskazując
na zagrożenie znacznym opóźnieniem
realizacji inwestycji. W tej nieco pato-
wej sytuacji ustalono, że problemem do-
jazdu do żłobka zajmie się grupa robocza
składająca się z przedstawicieli dzielni-
cy, spółdzielni i mieszkańców.

J ednakże ostatnie posiedzenie
Komisji Inwestycji Komunal-
nych i Transportu ukazało wyra-

ziście światełko w tunelu przeciwstaw-
nych oczekiwań. Uczestniczący w posie-
dzeniu burmistrz Robert Kempa zapro-
ponował Komisji rozwiązanie kompro-
misowe. 

– Aby nie opóźniać realizacji inwe-
stycji, z przetargu zostanie wyłączona
przebudowa dojazdu pomiędzy budyn-
kami Kazury 6 i Kazury 8 oraz miejsc
parkingowych z wyjątkiem 6 niezbęd-
nych dla obsługi żłobka.  I dla takich
rozwiązań proszę o akceptację – postu-
lował burmistrz Robert Kempa. – Nato-
miast dodatkowe kwestie traktujemy
jako wstęp do dyskusji ze Spółdzielnią
oraz Biurem Polityki Mobilności,  doty-
czącej dodatkowego alternatywnego
dojazdu. Mamy na to czas do jesieni te-
go roku – dodał burmistrz. 

G łosy mieszkańców osiedla,
którzy włączyli się do dysku-
sji, wykazały wiele różnych

spojrzeń i wręcz sprzecznych oczeki-
wań, ale również wątpliwości, dotyczą-
cych żłobka i jego otoczenia. – Kto pod-
jął decyzję o zwiększeniu liczby miejsc
w żłobku? Pierwotnie przewidywano
ok. 75 miejsc, w tej chwili planuje się bli-
sko 150. A przecież powierzchnia
obiektu i otaczająca infrastruktura nie
uległa powiększeniu, choć zwiększy się
liczba samochodów osobowych prze-
wożących dzieci i dostawczych, obsłu-
gujących żłobek. To wszystko może po-
gorszyć jakość życia wszystkich miesz-
kańców w okolicy – alarmowała zanie-
pokojona mieszkanka osiedla. 

– Pokażcie nam ten projekt, dajcie
nam czas, żeby choć raz spojrzał na nie-
go ekspert! – postulowała pani Ania z
enklawy Kazury. Część wypowiadają-
cych się osób eksponowała raczej swo-
ją osobistą wygodę, proponując jedy-
nie zablokowanie tranzytu, ale zacho-
wanie możliwości wjazdu na teren osie-

dla i parkowania w pobliżu domów
mieszkańców. Napiętą atmosferę łago-
dził Andrzej Grad, członek zarządu SM
Wyżyny. 

– W czwartek w NOK odbędzie się
spotkanie informacyjne dla mieszkań-
ców. W tej chwili rozważamy dwa pro-
jekty zahamowania tranzytu, które
przedstawimy. Natomiast wydaje mi
się, że pomysł, by na razie wstrzymać i
odłożyć na później problemy komunika-
cyjne, jest bardzo dobry, bo to pozwali
wypracować rozwiązanie satysfakcjo-
nujące większość – stwierdził Andrzej
Grad. Dalsza dyskusja mieszkańców
nie wniosła w zasadzie nic nowego, bo-
wiem w praktyce zostały tylko wyeks-
ponowane wcześniejsze stanowiska do-
tyczące wątpliwości. 

P odsumowując posiedzenie
przewodniczący Komisji
stwierdził: – Gdyby nie głosy

z Państwa strony, na pewno nasza

świadomość byłaby ograniczona.
Można zrobić krok do tyłu, można do
przodu, ale w taki sposób, żeby
wszystkie strony były zadowolone.
Przeprowadzone następnie głosowa-
nie nad przedstawioną wyżej propozy-
cją burmistrza zaowocowało jedno-
głośnym jej przyjęciem przez obec-
nych radnych. 

N astępny etap szukania kon-
sensusu odbędzie się w NOK
podczas najbliższego spotka-

nia mieszkańców enklawy Kazury z
władzami SM Wyżyny, poświęcone-
mu m. in. dyskusji nad wariantami
rozwiązań komunikacyjnych we-
wnątrz osiedla. Natomiast na forum
dzielnicy temat podejmie zespół po-
wołany spośród przedstawicieli zarzą-
du i radnych dzielnicy, ekspertów oraz
przedstawicieli Spółdzielni i miesz-
kańców. Czekamy zatem na kolejne
światełka w tunelu.

Osiedle Kazury: nadal szukanie kompromisu komunikacyjnego

Budowa żłobka ruszy jednak niezwłocznie
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Wraz z feriami zimowymi
rozpoczął się na Ursyno-
wie również program “Zi-
ma w Mieście”. 

Jak co roku dzielnica przygo-
towała dla dzieci, które nie wy-
jeżdżają na ferie, ciekawą i różno-
rodną ofertę zajęć edukacyjnych,
kulturalno-artystycznych i spor-
towych.  Z atrakcji korzystać mo-
gą zarówno indywidualni uczest-
nicy jak i grupy zorganizowane z
tzw. Feryjnych Placówek Eduka-
cyjnych, czyli czterech szkół, w
których sprawowana jest opieka
nad dziećmi. Młodzi mieszkańcy
Ursynowa korzystać mogą m. in
z pływalni i hal sportowych Ursy-
nowskiego Centrum Sportu i Re-
kreacji, warsztatów i zajęć pro-
wadzonych w domach kultury
oraz sportowych zajęć specjali-
stycznych. 

Swoją ofertę przygotowały też
Ursynoteka i Park Kultury w Po-
wsinie. Szczegółowy program i
pozostałe informacje na temat
“Zimy w Mieście” znajdują się
na stronie www.ursynow.pl.

Zima w Mieście na Ursynowie

PPAASSSSAA:: CCzzyymm jjeesstt RRaaddaa SSee-
nniioorróóww ww DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww,,
kkiieeddyy zzoossttaałłaa ppoowwoołłaannaa ii jjaakkiiee
ssąą jjeejj kkoommppeetteennccjjee??

IIRREENNAA WWUUTTTTKKEE-MMIISSZZCCZZAAKK
((pprrzzeewwooddnniicczząąccaa RRaaddyy SSeenniioo-
rróóww ww DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww)):: Ra-
da Seniorów jest platformą dia-
logu pomiędzy mieszkańcami
a Urzędem, dającą perspekty-
wę dobrego życia i samoreali-
zacji mieszkańców oraz możli-
wości partnerstwa i aktywności
społecznej. Została powołana
w dniu 5 lipca 2016 r. Pełni ro-
lę konsultacyjną i inicjatywną
dla władz Dzielnicy w spra-
wach dotyczących seniorów
zamieszkałych na terenie
Dzielnicy. W tej chwili Rada
Seniorów liczy 15 osób.

JJaakkii jjeesstt wwssppóółłcczzeessnnyy sseenniioorr??
CCzzyy ttoo wwcciiąążż ssiieeddzząąccyy ww ddoommuu
ssttaarruusszzeekk,, kkttóórryy wwyycchhooddzzii ttyyllkkoo
ddoo sskklleeppuu ii lleekkaarrzzaa??

Współczesny senior to czło-
wiek ciekawy świata, człowiek
z pasjami, które chce realizo-
wać. Posiada ogromną wiedzę,
którą chce się dzielić. To czło-
wiek aktywny, kreatywny i
wciąż szukający atrakcyjnych
chwil w życiu.

JJaakkiiee ssąą nnaajjwwaażżnniieejjsszzee kkwwee-
ssttiiee ddoottyycczząąccee sseenniioorróóww nnaa UUrrssyy-
nnoowwiiee??

Seniorzy mają wiele proble-
mów, ale i wiele radości. Do
problemów należy zaliczyć sła-
by dostęp do lekarzy, a ten pro-
blem istnieje  zresztą nie tylko
na Ursynowie. Ale jest też pro-
blem tzw. więźniów 4. piętra –
to ludzie, którzy są uwięzieni
we własnych mieszkaniach. Ze
względów zdrowotnych i na
wiek nie są w stanie wejść na
wyższe piętra. Z rozmów z se-
niorami wiem, że chętnie za-
mieniliby własne mieszkanie
na pokój z kuchnią w specjal-
nym osiedlu dla seniorów.

JJaakk ppooddssuummuujjee PPaannii ppiieerrwwsszzyy
rrookk ddzziiaałłaanniiaa RRaaddyy SSeenniioorróóww??
CCoo uuddaałłoo ssiięę oossiiąąggnnąąćć??

Rok temu zaczynaliśmy
wszystko od zera, musieliśmy
się wszystkiego nauczyć, ale
mamy już swoje pierwsze suk-
cesy i osiągnięcia. Warto wspo-
mnieć o zorganizowanych przez
Urząd Dzielnicy Ursynów wy-
darzeniach w ramach „Tygo-
dnia Seniora na Ursynowie”, w
tym był między innymi niezwy-
kły koncert „Skaldów”.  Jako
Rada Seniorów włączyliśmy się
aktywnie w organizację trzeciej
już edycji tego wspaniałego cy-
klu. Ale to nie wszystko.  Dzię-
ki naszym działaniom ursynow-
skie Multikino przygotowało
kupony zniżkowe, najpierw na
WTORKI dla Seniora, a następ-
nie kolejne talony umożliwia-
jące częsty kontakt z kinem. Se-
niorzy licznie uczestniczyli w
Paradzie 40-lecia Ursynowa.
Również dzięki staraniom Rady
ursynowscy seniorzy mogli sko-

rzystać z 40 bezpłatnych dni na
zajęcia w Total Fitness. Nasi
przedstawiciele brali udział w
Pierwszej Warszawskiej Olim-
piadzie Seniorów,  spływie kaja-
kowym dla seniorów. Zachęca-
liśmy także do udziału w kon-
kursie „Miejsce Przyjazne Se-
niorom”, w którym urzędy, in-
stytucje i podmioty z naszej
Dzielnicy po raz pierwszy wzię-
ły udział.

JJaakkiiee ssąą ppllaannyy nnaa pprrzzyysszzłłyy rrookk??
Chcemy, aby na Ursynowie

bardzo dużo się działo i wiele
działań było skierowanych do
seniorów, wiemy, że organiza-
cje pozarządowe mają dużo cie-
kawych pomysłów, które wspie-
ra Rada Seniorów.

W tym roku najbliższe zapla-
nowane działanie to kontynu-
acja kuponów zniżkowych do
kina, które odniosły wielki suk-
ces, kontynuacja konkursu

„Miejsca przyjazne Seniorom”.
Zachęcamy różne punkty i
miejsca do udzielenia zniżek
dla seniorów. Jako Rada Senio-
rów szczególną uwagę poświę-
cimy wspomnianej problema-
tyce więźniów czwartego pię-
tra, poruszymy także szeroko
pojętą tematykę bezpieczeń-
stwa seniorów.

JJaakkaa jjeesstt PPaannii rreecceeppttaa  nnaa
sszzcczzęęśślliiwwąą jjeessiieeńń żżyycciiaa??

Pogoda ducha, radość życia,
obok wspaniali ludzie, z któ-
rymi można realizować swoje
pasje. Jesień życia to także
wspomniana już wcześniej ak-
tywność i nieustająca chęć
działania. Dlatego właśnie
działam w Radzie Seniorów – a
do kontaktu i współpracy z Ra-
dą gorąco zachęcam.  Razem
możemy zrobić przecież bar-
dzo dużo!

R o z m a w i a ł  R A F A Ł  K O S

Irena Wuttke-Miszczak o Radzie Seniorów Ursynowa

Aktywność i radość życia...

Miło jest widzieć, gdy Ursynów zmienia
się na lepsze i zmiany te dotyczą naszej
własnej, najbliższej okolicy. W ostatnich
dniach na ulicy Surowieckiego zaszła po-
ważna jakościowa zmiana. Stare oraz
kruszące się latarnie, wykonane z beto-
nu i pochodzące pewnie jeszcze z począt-
ków Ursynowa, zostały zastąpione no-
wym oświetleniem.

Zmiana cieszy nie tylko dlatego, że niejako
dokończono w ten sposób renowację ulicy (któ-
ra w ubiegłych latach zyskała nową nawierzch-
nię i sygnalizację świetlną), ale jest także odpo-
wiedzią na postulat poprawy bezpieczeństwa
na ursynowskich drogach, stawiany m. in. przez
stowarzyszenie PROJEKT URSYNÓW. W zeszło-
rocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego zabie-
galiśmy także o doświetlenie na Surowieckiego
trzech przejść dla pieszych, które pozbawione
są sygnalizacji. W tym roku również przygotowu-
jemy szereg projektów, które przyczynią się do
zwiększenia jakości infrastruktury – nie tylko
drogowej – znajdującej się na Ursynowie Pół-
nocnym. 

Czekamy także na modernizację ulicy Bartó-
ka, jednocześnie powstrzymując nierozważną
propozycję zwężenia jezdni. Zyskają wszyscy, a w
szczególności piesi, którzy otrzymają poszerzo-
ne chodniki i azyle na przejściach. Nie stracą kie-
rowcy, którzy nie będą barykadowani przez auto-
busy stające na przystankach jak na jednopasmo-
wej dziś Cynamonowej czy Dereniowej. Obie te uli-
ce stały się antyprzykładem dobrej organizacji ru-
chu i podzieliły okolicznych mieszkańców. Liczy-
my, że zmiany w naszej części Ursynowa nie będą
nigdy tak kontrowersyjne, a zawsze służyły będą
bezpieczeństwu i sprawnej komunikacji wszyst-
kich środków transportu. Ot, chociażby nowocze-
sne oświetlenie dróg.

Wszystko jednak jest w Państwa rękach. Czeka-
my na sygnały płynące od Państwa, dotyczące
stanu, jakości i organizacji dróg na Ursynowie.
Czy coś wymaga pilnej poprawy? A może trzeba
interweniować w kwestii bezpieczeństwa w kon-
kretnym miejscu? W tych i innych sprawach pro-
simy o kontakt.

B a r t o s z  Z a w a d z k i
b . z a w a d z k i @ p r o j e k t u r s y n o w . o r g

Ulica Surowieckiego doświetlona

Ruszyła Ursynowska Ekoliga!
Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Dzielnicy Ursynów ruszyła siódma edycja konkursu

„Ursynowska Ekoliga”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o konieczności segregowania
odpadów, rozwijanie świadomości i wrażliwości ekologicznej w młodym pokoleniu mieszkańców
Ursynowa. Konkurs polega na przeprowadzeniu zbiórki surowców wtórnych, tj. makulatury, szkła
opakowaniowego oraz puszek aluminiowych i przekazaniu ich do recyklingu. Uroczyste zakończenie
konkursu przewidziane jest, jak co roku, w czerwcu.

W ramach konkursu przewidziane są cztery zbiórki surowców wtórnych (w miesiącach: luty,
marzec, kwiecień, maj). Odbiór surowców wtórnych ze szkół rozpocznie się po feriach, w lutym
(pierwsza zbiórka 5-28 lutego, druga 5-28 marca). Pozostałe dwa terminy zbiórek zostaną uzgodnione
ze szkołami w późniejszym terminie.  Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się 9 szkół podstawowych
z Dzielnicy Ursynów: SP nr 16 (ul. Wilczy Dół 4), SP nr 81 (ul. Puszczyka 6), SP nr 310 (ul. Hawajska
7), SP nr 313 (ul. Cybisa 1), SP nr 318 (ul. Teligi 3), SP nr 323 (ul. Hirszfelda 11), SP nr 330 (ul.
Mandarynki 1), SP nr 336 (ul. Małcużyńskiego 4) i SP nr 343 (ul. Kopcińskiego 7).

Jak informują ursynowscy urzędnicy, umowa na obsługę konkursu, wzorem lat ubiegłych,
została zawarta ze Stowarzyszeniem „Niepełnosprawni dla Środowiska” EKON, które będzie
odbierało surowce wtórne od uczniów, natomiast firma SUEZ zapewni pojemniki do odbioru
surowców oraz ich przekazanie do recyklingu.

Uwaga przedsiębiorcy prowadzący 
działalność gastronomiczną!

Urząd Dzielnicy Ursynów informuje, że liczba punktów sprzedaży napojów zawierają-
cych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprze-
daży na terenie m. st. Warszawy, która została ustalona uchwałą nr XXIX/728/2016 z dnia
2 czerwca 2016r. Rada m.st. Warszawy, jest na wyczerpaniu. Wobec powyższego, w przypad-
ku wyczerpania ustalonego limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych, do spożycia
w miejscu sprzedaży, wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za-
wierających powyżej 4,5% alkoholu, nie będą mogły być zrealizowane, a postępowanie mo-
że zostać zawieszone na wniosek przedsiębiorcy, do czasu zwolnienia się limitu. Niezłoże-
nie przez przedsiębiorcę wniosku o zawieszenie postępowania spowoduje rozpatrzenie spra-
wy według stanu na dzień rozpoznania, tj. zostanie zakończone odmową wydania zezwole-
nia. W przypadku zwolnienia limitu przedsiębiorca zostanie poinformowany o możliwości
złożenia wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wy-
dania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawane będą – w
miarę zwalniania się limitów – według kolejności złożenia kompletnego wniosku (decydu-
je data i godzina złożenia wniosku).

DYŻURY CZŁONKÓW RADY
Członkowie Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów od czerw-

ca 2017 r. (z wyjątkiem okresu wakacyjnego) pełnią dyżu-
ry w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 15.00-
16.00 w pok. 230 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów przy al.
KEN 61.
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W odpowiedzi na pytania o no-
woczesne standardy obsługi pa-
cjenta i całościowe podejście do
leczenia pacjenta, w kontekście
rosnącej świadomości wpływu
żywienia oraz kondycji psycho-
fizycznej na nasze zdrowie w
podwarszawskich Falentach po-
wstało nowe centrum leczenia i
rehabilitacji.  

12 stycznia 2018 roku odbyła
się uroczystość otwarcia Insty-
tutu Rehabilitacji im. Św. Hil-

degardy – nowoczesnego centrum spe-
cjalizującego się w podejściu holistycz-
nym do pacjenta. Gośćmi uroczystości
byli przedstawiciele Kurii Metropolitar-
nej na czele z Biskupem Rafałem Mar-
kowskim oraz proboszczami parafii de-
kanatu raszyńskiego, przedstawiciele
Urzędu Wojewódzkiego, który repre-
zentowała Halina Krajkowska, zastęp-
ca Dyrektora Wydziału Zdrowia, przed-
stawiciele lokalnego samorządu, m. in.
Maksym Gołoś – Starosta Powiatu
Pruszkowskiego, Maria Jolanta Batyc-
ka-Wąsik – Wójt  Gminy Lesznowola,
Andrzej Zaremba – Wójt Gminy Raszyn
oraz Wójtowie sąsiednich Gmin Powia-
tu Pruszkowskiego i Piaseczyńskiego.
Na otwarcie Instytutu przybyli również
ordynatorzy i dyrektorzy wielu szpita-
li z Warszawy, Pruszkowa, Konstancina
i Otwocka. 

I nstytut jest zlokalizowany w
miejscowości Falenty w Gminie
Raszyn, w sąsiedztwie południo-

wej obwodnicy Warszawy, co umożli-
wia dojazd w czasie 15 minut z cen-
trum Warszawy i w 10 minut z Lotniska
im. F. Chopina, a także dogodny do-
jazd przybywającym z bardziej odle-
głych rejonów Polski.

U roczystość otwarcia Instytu-
tu Rehabilitacji połączona
była z poświęceniem miesz-

czącej się w budynku Kaplicy Św. Hil-
degardy, która jest patronką jego mi-
sji. Dzięki temu wyjątkowemu patro-
natowi władze Instytutu otrzymały
zgodę  na przechowywanie Najświęt-
szego Sakramentu. Uroczystą Mszę
Świętą celebrował w zastępstwie Kar-
dynała Nycza Biskup Rafał Markow-
ski. Oprawę muzyczną zapewnił Chór
dziecięcy Szkoły Podstawowej w Ła-
zach pod kierownictwem dyrygent
Oliwii Kaczyńskiej. Transmisję mszy
mogli oglądać wszyscy aktualni pa-
cjenci Instytutu przebywający w swo-
ich pokojach. 

M isją Instytutu Rehabilitacji
im. Św. Hildegardy jest po-
prawa jakości życia osób z

niepełnosprawnością ruchową, profi-
laktyka i propagowanie holistycznego
podejścia do życia w oparciu o hildegar-
dowy program zdrowia według sze-

ściu tzw. złotych reguł życia. Ta śre-
dniowieczna wizjonerka, mistyczka i
uzdrowicielka, nazwana przez Jana
Pawła II “światłem dla ludzi jej czasów,
które świeci jeszcze jaśniej dzisiaj” i
ogłoszona doktorem kościoła zainspi-
rowała założycieli Instytutu do stworze-
nia centrum leczniczego, oferującego
Kompleksowy Program Zdrowienia Pa-
cjenta, obejmujący trzy sfery człowie-
ka: ciało, umysł i duchowość. 

N a temat twórczości i dorob-
ku Świętej podczas uroczy-
stości mówiła Alfreda Wal-

kowska – doktor nauk teologicznych,
propagatorka i pierwsza praktykująca
terapeutka medycyny Hildegardy z Bin-
gen w Polsce. Podkreśliła, że żyjąca w
średniowieczu niezwykła kobieta stwo-
rzyła prosty, skuteczny i pełny system
medyczny oparty na naturalnych meto-
dach. Jednocześnie medycyna Św. Hil-
degardy jest czymś więcej niż diagnozo-
waniem i leczeniem chorób – jest tak
bardzo potrzebnym współczesnemu
człowiekowi sposobem na zdrowe, speł-
nione, wolne od zbędnych obciążeń,
szczęśliwe życie. 

B udynek Instytutu znajduje się
w otoczeniu rezerwatu przyro-
dy „Stawy Raszyńskie” na

działce ze 100-letnimi kasztanami. Na
6 000 m kw. powierzchni zlokalizowa-
ne jest nowoczesne i profesjonalnie wy-

posażone centrum rehabilitacji leczni-
czej – kinezyterapii i fizjoterapii, przy-
chodnia lekarska, centrum konferen-
cyjne oraz restauracja z kuchnią przy-
gotowującą własne, codzienne posiłki
według zasad żywienia Św. Hildegardy,
potwierdzonych osiągnięciami współ-
czesnej nauki.

L eczeniem i rehabilitacją pa-
cjentów zajmuje się profesjo-
nalna  kadra:  lekarze, fizjo-

terapeuci, neurologopedzi, psychote-
rapeuci, pielęgniarki, opiekunowie me-
dyczni, dietetycy. Opiekę medyczną
uzupełniają, zgodnie z indywidualny-
mi potrzebami, opieka duchowa ka-
płana i Kaplica Św. Hildegardy otwar-
ta dla pacjentów.  

P rzychodnia Instytutu Rehabili-
tacji im Św. Hildegardy uzy-
skała status podmiotu leczni-

czego. Opieka ambulatoryjna obejmu-
je m. in. porady lekarzy specjalistów,
badania diagnostyczne i laboratoryj-
ne, rehabilitację pacjenta oraz zabiegi fi-
zykoterapeutyczne realizowane na pod-
stawie indywidualnie opracowanego
programu.

7 4 komfortowe pokoje zapew-
niają miejsce dla 146 pacjen-
tów, których stan zdrowia nie

pozwala na rehabilitację w warunkach
ambulatoryjnych i wymaga krótko- lub
długoterminowych pobytów. W ramach

turnusów rehabilitacyjnych dla osób z
problemami ortopedycznymi oraz neu-
rologicznymi Instytut zapewnia cało-
dobowy nadzór medyczny i terapeu-
tyczny, holistyczne i indywidualne po-
dejście oraz unikatowy program żywie-
nia pacjenta. 

Sale zajęciowe, warsztatowe i
konferencyjne przeznaczone
są do realizacji licznych przed-

sięwzięć promujących zdrowy styl życia
i edukujących w zakresie m. in. zdrowe-
go żywienia, najnowszych metod dba-
nia o kondycję cielesną i duchową oraz
wspierania człowieka w dążeniu do
zdrowego i pozytywnego życia. Instytut
zaprasza dzieci, młodzież, dorosłych
aktywnych zawodowo oraz seniorów
do udziału w realizowanych progra-
mach propagujących zdrowy styl życia
z udziałem ekspertów z różnych ośrod-
ków w Polsce i za granicą.

D ogodna lokalizacja, szeroki
wachlarz medycznych zabie-
gów fizjoterapeutycznych re-

alizowanych w nowocześnie wyposa-
żonych wnętrzach Instytutu, opieka
terapeutów i psychologów, opieka
duszpasterska w połączeniu ze zdro-
wym żywieniem według Św. Hilde-
gardy tworzą kompleksową usługę i
przyjazną atmosferę dla pacjenta pra-
gnącego powrotu do zdrowia, równo-
wagi i harmonii.

Rehabilitacja i leczenie na miarę XXI wieku 
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W Domu Kultury Kadr od-
była się sesja Rady Dziel-
nicy Mokotów poświęcona
odzyskaniu niepodległości
przez Polskę w 1918 r. 

Przewodniczący Rady Miłosz
Górecki oraz burmistrz Mokoto-
wa Bogdan Olesiński w swoich
przemówieniach przypomnieli
historię oraz sylwetki osób, któ-
re odegrały znaczący wpływ na
losy kraju, m. in. marszałka Józe-
fa Piłsudskiego, Ignacego Jana
Paderewskiego i Ignacego Da-
szyńskiego. 

Prezentacja przedstawiciela z
Ośrodka KARTA przybliżyła pod-
czas sesji profil działania tej or-
ganizacji i jej wysiłki na rzecz za-
chowania pamięci historycznej
dla przyszłych pokoleń. Wspo-
mniano także o programie Nie-
skończenie Niepodległa, którym
Ośrodek KARTA rozpoczął de-

batę o 52 momentach decydują-
cych o stuleciu 1918–2018.

Przedstawiciele Ministerstwa
Obrony Narodowej uhonorowa-
li kombatantów, powstańców za-
mieszkałych na Mokotowie. Zo-
stali mianowani na wyższe stop-
nie wojskowe w korpusie ofice-
rów. Byli to: por. nie podl. ob. sł.
wojsk. Wanda Tycner, por. nie
podl. ob. sł. wojsk. Jan Drużyń-
ski, kpt. nie podl. ob. sł. wojsk.
Adam Hołderny, ppor. nie podl.
ob. sł. wojsk. Maria Waszkiewicz.
Aktu mianowania dokonał ppłk
Mariusz Muskus, wojskowy ko-
mendant uzupełnień (Warsza-
wa-Mokotów).  Wieczór zakoń-
czył koncert utworów skompo-
nowanych przez Ignacego Pade-
rewskiego w wykonaniu Karola
Radziwonowicza.

Burmistrz Olesiński podkre-
ślił, że odzyskanie niepodległo-

ści przez Polskę było efektem
działań ludzi o często skrajnie
różnych poglądach politycznych.
Potrafili oni jednak zjednoczyć
wysiłki, by osiągnąć nadrzędny
cel, jakim była wolna i suweren-
na Polska. 

– Ta postawa powinna stano-
wić dla nas wzór. Istnieją warto-
ści, co do których z całą pewno-
ścią się zgadzamy, przy wszyst-
kich dzielących nas różnicach.
Dla nas, dla władz Mokotowa,
oznacza to, że także obchody
rocznicy odzyskania niepodle-
głości podporządkowane powin-
ny być przekazowi jedności – za-
znaczył burmistrz. 

Urząd zwrócił się do najważ-
niejszych podmiotów działają-
cych na terenie Mokotowa z
prośbą, by wspólnie uczestni-
czyć w świętowaniu rocznicy
odzyskania niepodległości. W
obchodach wezmą udział insty-
tucje kultury i szkoły. Kontakty
nawiązano też z wojskiem, Cen-
tralną Biblioteką Wojskową,
strażą pożarną, strażą miejską,
policją, uczelniami wyższymi,
parafiami, organizacjami poza-
rządowymi. W rezultacie po-
wstał program obejmujący oko-
ło 60 wydarzeń. Będą m. in. re-
alizowane festiwale, koncerty,
konkursy, film, spektakle te-
atralne, warsztaty, wystawy, wy-
dawnictwa okolicznościowe,
spotkania, wycieczki historycz-
ne i muzealne oraz gra miejska.
Program będzie się jeszcze roz-
wijał, na pewno powstaną nowe
inicjatywy. Urząd zadeklarował
wszelką możliwą pomoc w ich
organizacji. M C B

Projekt “Lubimy uczyć”
jest autorskim projektem
edukacyjnym tworzonym
przez nauczycieli Szkoły
Podstawowej nr 16 im. To-
ny’ego Halika w Warsza-
wie. Polega na regularnej
współpracy klas starszych
z młodszymi.

W ramach projektu starsi
uczniowie (klasy 4-7) przepro-
wadzają samodzielnie przygo-
towane edukacyjne prezentacje,
pokazy i pogadanki w klasach
młodszych kolegów (klasy 1-3).
Nad wszystkim czuwają klaso-
wi wychowawcy, koordynujący
spotkania międzyklasowe.

Tematyka, ustalana we współ-
pracy z nauczycielami (zgodna z
zagadnieniami z podstawy pro-
gramowej dla klas 1-3), daje star-
szym dzieciom możliwość wy-
kazania się zdobytą wiedzą, ini-
cjatywą i pomysłowością, a dla
młodszych, poza walorami stric-
te edukacyjnymi, jest okazją do
rozbudzania zainteresowania
nauką i szkolnymi aktywnościa-
mi poprzez podążanie za przy-
kładem dawanym przez star-
szych kolegów.

Zaczęło się 5 lat temu od kilku
lekcji poprowadzonych w jednej
z klas drugich. Zainteresowanie
pomysłem przerosło najśmiel-
sze oczekiwania nauczycieli i w
kolejnym roku kolejna klasa szó-
sta odwiedzała już trzecioklasi-
stów systematycznie. Wspólnie
przygotowali jasełka, byli razem
na lodowisku.

Młodsze dzieci czekały na od-
wiedziny starszych kolegów. Sa-
me z siebie zaczęły przeglądać

podręczniki do trzeciej klasy i wy-
bierać interesujące tematy. Spoty-
kały szóstoklasistów na koryta-
rzu i podpowiadały im, jakie jesz-
cze lekcje mogliby dla nich prze-
prowadzić. W końcu sami zapra-
gnęli być nauczycielami. Niejed-
na nauczycielka z klas młodszych
usłyszała pytanie: „Jakie zajęcia
chciałaby Pani, żebyśmy popro-
wadzili w Pani klasie?”.

Dziś w „Szesnastce” współpra-
cuje ze sobą już 20 klas. Oprócz
lekcji uczniowie spotykają się
podczas szkolnych uroczystości,
andrzejek, ozdabiania pierni-
ków, Dnia Języków Obcych...  W
planach jest organizacja Wiosen-
nego Festiwalu, na którym
wspólnie wystąpią klasy młod-
sze ze starszymi.

Korzyści płynące z tego pro-
jektu są rozliczne dla obu stron
- zarówno młodsze jak i starsze
dzieci wzmacniają w ten sposób
pewność siebie i wiarę we wła-
sne możliwości, są dowartościo-
wane zainteresowaniem okazy-

wanym przez drugą stronę, uczą
się wzajemnego szacunku, na-
wiązują więzi, pozwalające ma-
luchom czuć się pewnie w na-
stępnych latach edukacji. Star-
sze dzieci widzą, że ich praca jest
doceniana, chętnie współpracu-
ją w mini-zespołach tworząc pre-
zentacje, czerpią przyjemność z
przekazywania zdobytej wiedzy
w formie, którą uważają za naja-
trakcyjniejszą, prześcigają się w
pomysłach na kreatywne przed-
stawienie tematu. Doświadcze-
nie pokazuje, że w roli “nauczy-
cieli” doskonale sprawdzają się
zarówno uczniowie klas najstar-
szych jak i czwartoklasiści.

Projekt “Lubimy uczyć” ma
swoją stronę internetową, two-
rzoną przez nauczycieli, na
której można znaleźć więcej in-
formacji o projekcie, jego hi-
storii, także relacje i zdjęcia z
lekcji. Adres strony:
https://sp16warszawa.wixsi-
te.com/lubimyuczyc.

B o ż e n a  D y b o w s k a

Uroczysta sesja Rady Dzielnicy Mokotów Lubimy uczyć – projekt SP im. Tony’ego Halika 

Polacy w kraju i za granicą zno-
wu pospieszyli z hojnymi datka-
mi od serca, wpłacając fizycznie
i elektronicznie na konto Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, która w tym roku zbiera-
ła na wyrównanie szans w lecze-
niu noworodków. 

Dyrygent 26. koncertu Orkiestry, ur-
synowianin Jurek Owsiak może być
dumny, bo z pomocą 120 tysięcy zbie-
rających pieniądze wolontariuszy uda-
ło się zgromadzić tylko w niedzielę 14
stycznia ponad 80 mln złotych, a ponie-
waż najprzeróżniejsze licytacje trwają
do końca stycznia, jest niemal pewne, że
ubiegłoroczny rekord (ponad 105 mln
złotych) zostanie w tym roku pobity. 

Orkiestrę wsparły medialnie portal
Onet (a właściwie cała potężna firma
Ringier Axel Springer Polska) i TVN,
która transmitowała między innymi
centralną uroczystość, jaką był kon-
cert zespołów rockowych i tradycyjne
Światełko do Nieba na placu Defilad w
Warszawie. Tymczasem bodaj naj-
większe zbiórki w stolicy notowano w

południowej części miasta. Aż 9 szta-
bów WOŚP pracowało na Ursynowie.
Około 120 wolontariuszy ze sztabu w
Szkole Podstawowej nr 330 przy ul.
Mandarynki zebrało do puszek ponad
140 tysięcy złotych, chociaż czas był
niesprzyjający (ferie szkolne, ostry
mróz, pustki na ulicach). Sztab ten za-
kończył pracę o godz. 1.30 w nocy. Je-
den ze zbierających młodych chłop-
ców spotkał się ze zdecydowaną od-
mową datku ze strony starszego pa-
na, który wyraził tę odmowę nieprzy-
jemnymi słowami. Gdy jednak w odpo-
wiedzi usłyszał, że przecież w skali
wielu lat WOŚP zbierała na wysokiej
klasy sprzęt medyczny w celu lecze-
nia starszych osób, ów pan nagle zmie-
nił zdanie i wrzucił do puszki aż 100
złotych. 

W Piasecznie, gdzie w niedzielę uda-
ło się zebrać 200 tys. złotych,  wysta-
wiono do licytacji na zbiórkę WOŚP
atrakcyjny jacht, a licytacja na Allegro
potrwa do 31 stycznia. Na razie zaofe-
rowano zań 10 000 złotych. Kto da
więcej?

Warto zauważyć, że wśród milio-
nów osób wspierających Orkiestrę mo-
ralnie i finansowo nie zabrakło wielu
znanych postaci. Szymon Majewski,
Małgorzata Rozenek, Radosław Maj-
dan, Robert i Anna Lewandowscy, Ma-
ciej Zakościelny – byli wśród nich. Ten
ostatni ofiarował na licytację kurtkę
lotniczą, uszytą na potrzeby filmu „Dy-
wizjon 303”. Nie można też zapomi-
nać, że datków na WOŚP nie odmówi-
li prezydent RP Andrzej Duda i Pierw-
sza Dama – Agata Duda. Podobno
wpłaty dokonał też prezes partii Pra-
wo i Sprawiedliwość – Jarosław Ka-
czyński, nazywany nieoficjalnie na-
czelnikiem Polski. Fundacja im. Woj-
ciecha Młynarskiego przekazała na li-
cytację WOŚP oryginalny maszyno-
pis tekstu piosenki „Róbmy swoje”,
która mogłaby być hymnem tej szla-
chetnej zbiórki. Orkiestra grała po raz
dwudziesty szósty, a ma grać do koń-
ca świata i nawet o jeden dzień dłużej.
Bo nawet sam Pan Bóg chce jej przy-
klasnąć.

Z b i g n i e w  W o l n y

WOŚP idzie na rekord, kolejny sukces teamu Owsiaka

Miliony złotych od milionów ludzi



9

PPAASSSSAA:: FFrraaggmmeenntt ppiioosseennkkii „„CCzztteerr-
ddzziieeśśccii llaatt mmiinnęęłłoo jjaakk jjeeddeenn ddzziieeńń”” zzaa-
wwiieerraa sszzcczzeerrąą pprraawwddęę aakkuurraatt ww ooddnniiee-
ssiieenniiuu ddoo ppaannii,, bboo ww llaattaacchh 11997777-22001177
ttrraakkttoowwaałłoo ssiięę ZZooffiięę SSuułłeekk-BBoorrzzyysszz-
kkoowwsskkąą jjaakkoo jjeeddeenn zz ffiillaarróóww ssppóółłddzziieell-
cczzoośśccii mmiieesszzkkaanniioowweejj nnaa UUrrssyynnoowwiiee......

ZZOOFFIIAA SSUUŁŁEEKK-BBOORRZZYYSSZZKKOOWWSSKKAA::
Filar czy nie filar, różnie to można na-
zywać. Niemniej faktem jest, że od
1977 roku zaczęłam pracować w two-
rzącej kompleks miejski na Ursynowie
SBM Politechnika przy ul. Polnej 54
na pełnym etacie, a wcześniej, to zna-
czy od 1976 r. pracowałam tam na
umowę zlecenie, piastując najpierw
stanowisko specjalisty do spraw spo-
łeczno-kulturalnych, bardzo szybko
przekształcone w funkcję Pełnomocni-
ka Zarządu ds. Społeczno-Wycho-
wawczych. 

MMoożżee ppaannii pprrzzyybblliiżżyyćć cczzyytteellnniikkoomm
„„PPaassssyy”” oowwee nnaarrooddzziinnyy ttzzww.. wwyyssookkiieeggoo
UUrrssyynnoowwaa......

Ilekroć mówimy o jubileuszach Ursy-
nowa, teraz o 40-leciu, zwykliśmy odno-
sić się do daty 8 stycznia 1977, to jest do
dnia, w którym pierwszych 127 szczę-
śliwych członków Spółdzielni otrzyma-
ło klucze do swoich mieszkań. Niewąt-
pliwie to symboliczna i bardzo ważna
data. Od niej Ursynów zaczął tętnić co-
dziennym życiem mieszkańców. Jed-
nakże w historii powstawania nowo-
czesnego Ursynowa znaczące są także
wydarzenia nieco wcześniejsze. 

Oto 18 września 1956 mocą Zebra-
nia Założycielskiego powstała Spół-
dzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Po-
litechnika. Do rejestru sądowego wpi-
sana została 17 grudnia 1956 roku.
Przez wiele lat Spółdzielnia ta wybudo-
wała kilkadziesiąt domów na Mokoto-
wie, przede wszystkim po obu stro-
nach ulicy Etiudy Rewolucyjnej. Prze-
łomem dla tej doświadczonej i dobrze
zarządzanej Spółdzielni, ale i dla po-
wstającego Ursynowa, był październik
1973 roku, kiedy uchwałą nr 17 Sto-
łecznego Związku Spółdzielni Budow-
nictwa Mieszkaniowego ustalono dla
SBM Politechnika docelowy rejon dzia-
łania w granicach terytorialnych okre-
ślonych dla zespołu mieszkaniowego
pasma Ursynów-Natolin. W związku z
rozpoczęciem realizacji tego zadania
inwestycyjnego uchwała wyznaczyła
też Politechnikę jako inwestora bezpo-
średniego oraz powierzyła tej Spół-
dzielni zarządzanie wspomnianym pa-
smem oraz jego eksploatację. 

DDllaa PPoolliitteecchhnniikkii ttoo mmuussiiaałł bbyyćć ooggrroomm
zzaaddaańń......

Wynikały one i z samego projektu, i
z ówczesnej rzeczywistości, dlatego
powołano inwestora zastępczego w
postaci Stołecznej Dyrekcji Inwestycji
Spółdzielczych. Wokół tego śmiałego
programu aż wrzało, bo był on wyjąt-
kowym wyzwaniem. Pasmo Ursynów-
-Natolin zostało zaprojektowane na
powierzchni 1015 hektarów w kształ-
cie pasa o szerokości 2-3 kilometrów i
długości około 6 kilometrów z linią
metra na osi Północ – Południe. Inwe-
stor został zobowiązany do ścisłej
współpracy z instytutami naukowo-b-
adawczymi i wyższymi uczelniami. W
1975 roku, gdy budowa kompleksu ur-
synowsko-natolińskiego była już za-
awansowana, prezesem SBM Politech-
nika został Stanisław Olszewski, po-
wszechnie lubiany sybirak, mający za
sobą ogromne kierownicze doświad-
czenie w branży. 

AA kkiieeddyy ddoosszzłłoo ddoo zzmmiiaannyy nnaazzwwyy
SSppóółłddzziieellnnii nnaa SSBBMM UUrrssyynnóóww??

Nastąpiło to już po zasiedleniu pierw-
szych mieszkań w styczniu 1977 roku i
oddaniu do użytku kolejnych budyn-
ków. Oficjalnej zmiany nazwy dokona-
no 18 listopada tamtego roku. I tak po-
wstała jedna z największych warszaw-
skich spółdzielni mieszkaniowych, któ-
ra  wybudowała na Ursynowie 4 osiedla
dla około 80 tysięcy mieszkańców. Dal-
szym etapem miało być wybudowanie
osiedli na terenie Natolina, ale członko-
wie czekający na mieszkania w SBM

Ursynów założyli we wrześniu 1981 ro-
ku Spółdzielnię Budownictwa Miesz-
kaniowego Natolin, której zadaniem
było kontynuowanie inwestycji na
wspomnianym terenie. Priorytetem
SBM Natolin było budowanie miesz-
kań, podczas gdy SBM Ursynów walczy-
ła o rozwój infrastruktury… 

WWssppoommnniiaałłaa ppaannii,, żżee nnoorrmmaallnnee żżyycciiee
oossiieeddllaa UUrrssyynnóóww zzaacczzęęłłoo ssiięę 88 ssttyycczznniiaa
11997777 ww mmoommeenncciiee wwrręęcczzeenniiaa ppiieerrww-
sszzyycchh kklluucczzyy.. CCzzyy bbyyłłoo ttoo rrzzeecczzyywwiiśścciiee
żżyycciiee nnoorrmmaallnnee??

No cóż, Ursynów pozostawał wtedy
jednym wielkim placem budowy.
Mieszkańcy mieli do dyspozycji tylko
dwie linie autobusowe: 192 i 192 bis,
dopiero później doszła przyspieszona
linia 492. Zakupy można było zrobić w
sklepie mieszczącym się w tak zwanym
czerwoniaku przy Barwnej 8 i w bla-
szanych kontenerach u zbiegu ul. Bar-
toka i dzisiejszej alei KEN. We wrześniu
1977 otwarto szkołę elementarną przy
Puszczyka 6. Pierwsza apteka została
uruchomiona przy ul. Koński Jar 10.
Co ciekawe, zgodnie z ogólną koncep-
cją nowego osiedla, w niskich parte-
rach budynków ulokowano tak zwane
podstawowe ośrodki więzi społecznej
/POWS/: klub dla dorosłych, saunę,
pralnię i klubik dla dzieci od lat trzech.
Bardzo szybko tym pomieszczeniom
zaczęto przydawać inne funkcje – za-
mieniając na tymczasowe urzędy, pocz-
tę, komisariat, placówki oświaty i róż-
nych organizacji,  placówki służby zdro-
wia, a także handlowe i usługowe, by
stworzyć choćby namiastkę „codziennej
normalności”.

DDllaacczzeeggoo wwłłaaśśnniiee ppaanniiąą,, nnaaóówwcczzaass
ssttaarrsszzeeggoo aassyysstteennttaa ww IInnssttyyttuucciiee PPeeddaa-
ggooggiikkii UUnniiwweerrssyytteettuu iimm.. AAddaammaa MMiicc-
kkiieewwiicczzaa ww PPoozznnaanniiuu,, zzaattrruuddnniioonnoo nnaa
wwssppoommnniiaannyycchh ssttaannoowwiisskkaacchh?? 

Już wyjaśniam. Pracując na UAM,
uczestniczyłam w dużym projekcie na-
ukowo-badawczym. Akurat na  semina-
rium doktorskim  młody doktorant Ma-
rek Żelazkiewicz  z Warszawy przed-
stawiał koncepcję Ursynowa w zakresie
organizacji zajęć pozaszkolnych i życia
społecznego w osiedlu mieszkaniowym.
Los sprawił, że przeniosłam się wraz z
mężem do stolicy, sama podejmując
studia doktorskie, a w ślad za tym pra-
cę w Instytucie Badań Pedagogicznych.
I tam znowu spotkałam się z poznanym
na UAM doktorantem, wtedy już dokto-
rem. Marzyliśmy z mężem o własnym
lokum w Warszawie, nadchodził czas,
by założyć rodzinę. I gdy tak rozważa-
liśmy  nasze życiowe problemy, zosta-
łam  skierowana przez Marka Żelazkie-
wicza, wówczas już mojego szefa w IBP
– do Stanisława Olszewskiego, wtedy
prezesa Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Ochota przy ul. Prusz-
kowskiej. Gdy w 1975 roku Olszewski
objął prezesurę SBM Politechnika, przy-
pomniał sobie o mnie i tak otrzymałam
propozycję pracy na rzecz Ursynowa z
perspektywą otrzymania wymarzone-
go lokum. Propozycja została przyjęta.
Nie był to dla mnie łatwy wybór, bo
oznaczał rezygnację z kariery nauko-
wej, której były już dobre początki. 

ZZaatteemm ssttrraacciiłłaa ppoollsskkaa nnaauukkaa,, aa zzyy-
sskkaałłaa ssppóółłddzziieellcczzoośśćć mmiieesszzkkaanniioowwaa.. AAllee
OOllsszzeewwsskkii mmiiaałł ddoobbrreeggoo nnoossaa,, bboo sspprraaww-
ddzziiłłaa ssiięę ppaannii nnaa ttaakk wwaażżnnyymm ssttaannoowwii-
sskkuu,, wwyyttrrwwaawwsszzyy nnaa uurrssyynnoowwsskkiimm ppoo-
sstteerruunnkkuu aażż 4400 llaatt......

Szczerze powiem, że choć nieraz
wracały myśli o przerwanej pracy na-
ukowej, to jednak czuję się zawodowo
i rodzinnie spełniona. Zawsze lubiłam
sprawy organizacyjne, kontakty z ludź-
mi, a wiele razy musiałam firmę ofi-
cjalnie reprezentować. Powierzano mi
coraz bardziej odpowiedzialne stanowi-
ska. Kolejne władze spółdzielcze doce-
niały mój dorobek. Zakończyłam pracę
na  stanowisku dyrektora do spraw pro-
mocji i samorządu, piastowanym w cza-
sie, gdy już byłam na emeryturze. Od
maja 2017 pozostaję sekretarzem Rady
Nadzorczej Spółdzielni Inwestycji
Mieszkaniowych Ursynów. 

WWiieemmyy,, żżee oottrrzzyymmaałłaa ppaannii mmnnóóssttwwoo
nnaajjrróóżżnniieejjsszzyycchh ooddzznnaacczzeeńń.. KKttóórree ssoo-
bbiiee ppaannii nnaajjbbaarrddzziieejj cceennii??

Przede wszystkim odznaczenie „Za-
służona dla Warszawy”, jak również
„Przyjaciel  Dziecka” i Złotą Odznakę
Centralnego Związku Spółdzielni Bu-
downictwa Mieszkaniowego. Ale poza

wszystkim jestem szczególnie dumna,
że przez 40 lat współuczestniczyłam w
tworzeniu  zupełnie nowego organi-
zmu miejskiego, nowej, pięknej dziel-
nicy Warszawy. Ursynów jest niewąt-
pliwie najnowocześniejszą jednostką
miejską w Polsce, atrakcyjnym i przy-
jaznym domem dla mieszkańców. 

PPaammiięęttaamm,, żżee bbyyłłaa tteeżż ppaannii ppooddppoorrąą
UUrrssyynnoowwsskkoo-NNaattoolliińńsskkiieeggoo TToowwaarrzzyy-
ssttwwaa SSppoołłeecczznnoo-KKuullttuurraallnneeggoo......

Dopóki Ursynów był w całości spół-
dzielczy, działalność UNTSK miała
ogromne znaczenie. Zresztą, mogę z
satysfakcją wspomnieć, że właśnie
przy moim współudziale otwierano
chociażby Dom Rodzinny przy Koń-

skim Jarze i Dom Sztuki przy Wiolino-
wej, a w sumie aż 17 placówek spo-
łeczno-wychowawczych i kultural-
nych, które powstały, zanim SBM Ur-
synów podzieliła się na mniejsze spół-
dzielnie. Trudno opanować wzrusze-
nie,  gdy sobie to wszystko przypomi-
nam, patrząc dziś już z punktu widze-

nia osoby, która jest na emeryturze,
aczkolwiek  bycie  członkiem  Rady
Nadzorczej SIM Ursynów daje mi wie-
le satysfakcji. 

WWiięęcceejj ttuu mmóówwiimmyy oo UUrrssyynnoowwiiee nniiżż
oo ZZooffiiii BBoorrzzyysszzkkoowwsskkiieejj.. CCzzyy mmoożżnnaa
wwiięęcc zzaaddaaćć nniieeddyysskkrreettnnee ppyyttaanniiee oo ppaa-
nnii hhoobbbbyy??

To na pewno podróże, małe i duże.
Lubiłam zajrzeć i do Maroka, i do Izra-
ela, i do Jordanii, i do Buchary, Tasz-
kientu, do Chorwacji, Montrealu, Lon-
dynu.  Wiele też podróżujemy wraz z
mężem po Polsce – jakże ciekawy i
piękny jest nasz kraj! Często odwie-
dzam operę i  teatr, uwielbiam balet,
lubię muzykę, zwłaszcza Mozarta i

Beethovena oraz Pendereckiego „Sie-
dem Bram Jerozolimy”. I lubię też….
ładną biżuterię.

PPoozzoossttaajjąącc ww cceennttrruumm ddzziiaałłaanniiaa uurrssyy-
nnoowwsskkiieejj ssppóółłddzziieellcczzoośśccii mmiieesszzkkaanniioo-
wweejj,, mmuussiiaałłaa ppaannii zzeettkknnąąćć ssiięę zz wwiieelloommaa
wwyybbiittnnyymmii oossoobboowwoośścciiaammii......

Przez 40 lat zamieszkiwania i pracy
na Ursynowie poznałam ich bardzo,
bardzo wiele. W swych działaniach, dą-
żeniach i zmaganiach Spółdzielnia po-
trzebowała również społecznego wspar-
cia. W 1983 roku dotarliśmy do arty-
styczno-dziennikarskiego świata na  Ur-
synowie, wówczas około 870 osób. To
były lata pięknej współpracy z miesz-
kańcami. Obszarem wspólnych zainte-
resowań i starań była szeroko pojęta
sfera spraw społecznych i kulturalnych.
Nie da się zapomnieć cyklicznego, róż-
norodnego i bardzo lubianego progra-
mu „Gram, śpiewam, występuję dla są-
siadów” czy  wspaniałego programu
Domu Sztuki.  

Wymienię tylko małą część długiej
listy sławnych nazwisk z czasów dopie-
ro rodzącego się inteligenckiego za-
głębia Ursynów: Henryk Talar, Zbi-
gniew Zapasiewicz, Maryla Rodowicz,
Andrzej Rosiewicz, Krystyna Janda,
Andrzej Seweryn, Elżbieta Wojnow-
ska, Elżbieta Igras, Lidia Stanisławska,
Krzysztof Krawczyk, Ewa Dałkowska,
Włodzimierz  Dawidowicz, Andrzej
Kalina, Franciszek Maśluszczak, An-
toni Chodorowski, Andrzej Zaorski,
Janusz Olejniczak, Andrzej Ibis-Wr-
óblewski, Janusz Pichlak, Krzysztof
Miklas, Marek Przybylik, a także obec-
ny do dzisiaj na Ursynowie – Maciej
Petruczenko.  

Na co dzień bardzo ceniłam sobie
osobowości moich najbliższych współ-
pracowników, do których należeli mię-
dzy innymi:  Maria Miklas, Urszula Ja-
nowska, Danuta Wojciechowska, Mi-
rosława Kozłowska, Alina Wawrzyniak,
Andrzej Bukowiecki, Beata Guzowska,
Halina Szewczyk... Bez nich nie byłoby
tylu osiągnięć i miłych wspomnień po
40 latach pracy. 

CCzzyy nniiee jjeesstt ppaannii nnuuddnnoo nnaa eemmeerryyttuu-
rrzzee??

Skądże. Jeśli zdrowie pozwoli, jesz-
cze długo nie stracę życiowej aktyw-
ności. Nigdy w życiu się nie nudzi-
łam i teraz na pewno nie będę. Mam
rodzinę, lubię swój dom, akceptuję
siebie. To daje mi poczucie bezpie-
czeństwa. Doceniam i pielęgnuję kon-
takty przyjacielskie, towarzyskie i ko-
leżeńskie – przede wszystkim rówie-
śnicze, bo w tej grupie rozumiemy się
najlepiej… Nie zaprzestanę też po-
dróżowania po Polsce i zapewne
gdzieś dalej. Mój mąż, jako geograf i
pracownik naukowo-badawczy, z
przyjemnością  opracuje ciekawe tra-
sy i czekają one tylko na stosowne
możliwości, by wyruszyć…  A swego
rodzaju inspiracją na przyszłość stał
się dla mnie pożegnalny tort, który
w technice 3D zafundowała mi firma
Planeta Tortów. Młode mistrzynie
sztuki cukierniczej wiernie odtworzy-
ły budynek przy ul. Jastrzębowskiego
22 – pełen spółdzielczych dziejów Ur-
synowa historyczny pawilon, w któ-
rym przepracowałam blisko 40 lat i z
którym wiążą się moje bogate przeży-
cia i wspomnienia. 

PPoo ttyylluu llaattaacchh pprraaccyy ssttaałłaa ssiięę ppaannii
oossoobbąą bbaarrddzzoo ppooppuullaarrnnąą nnaa UUrrssyynnoo-
wwiiee......

W tym okresie miałam zaszczyt
uczestniczyć w pracach SBM Ursynów
i SIM Ursynów. Dzięki ogromnej życz-
liwości prezesów i wiceprezesów obu
spółdzielń, dyrektorów, Rady Nadzor-
czej, no i oczywiście moich współpra-
cowników udało mi się sprostać kolej-
nym wyzwaniom. Za okazane mi
wsparcie i zrozumienie im wszystkim,
a także wielu osobom, instytucjom i or-
ganizacjom, z którymi wspólnie two-
rzyliśmy najnowocześniejszą dzielnicę
Warszawy – pragnę serdecznie podzię-
kować.  

R o z m a w i a ł  –  R A F A Ł  K O S

Z Zofią Sułek-Borzyszkowską o jej ursynowskim 40-leciu i nie tylko o tym...

Poznański desant w Warszawie

Ursynowska kariera 
W latach 1977-2017 Zofia Sułek-Borzyszkowska zajmowała następujące

stanowiska w Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Ursynów i w Spół-
dzielni Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów:

– pełnomocnik zarządu do spraw społeczno-wychowawczych
– pełnomocnik zarządu do spraw organizacyjnych
– prokurent-dyrektor do spraw promocji i sprzedaży
– prokurent-dyrektor do spraw promocji i samorządu
W tym czasie prezesami zarządu wspomnianych spółdzielń, w których pra-

cowała,  byli: Stanisław Olszewski, Henryk Przybyła, Krzysztof Kołodko i
Krzysztof Dziewior, piastujący tę funkcję do dzisiaj. 
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Wydawać by się mogło, że
w dobie nanotechnologii,
wprowadzaniu innowa-
cyjnych rozwiązań do wie-
lu dziedzin życia położenie
zwykłego chodnika nie po-
winno być problemem.
Okazuje się jednak, że jest
całkiem przeciwnie. Do-
brym, a właściwie złym
przykładem jest remont
ul. Nałęczowskiej przy ul.
Sobieskiego na Sadybie,
gdzie ułożenie płytek
chodnikowych przerosło
możliwości wykonawcy. 

Być może przyczyną jest fakt,
że owe chodniki położone zosta-
ły na Mokotowie. Widocznie tu

nikomu z decydentów nie zale-
ży, aby nowy chodnik był równy.
Przynajmniej na tyle, żeby moż-
na było po nim chodzić bez
obaw, że skręci się kostkę, czy
jeździć na rolkach albo dziecię-
cym wózkiem, tak by nie narażać
dziecka na nieprzewidzianą trzę-
siawkę. Wypoziomowanie pły-
tek zdecydowanie przekroczyło
możliwości wykonawcy. Raz po-
łożone zostały - powyżej przyle-
gającego do nich krawężnika, a
w innych miejscach - poniżej.
Użyto krawężników posiadają-
cych specjalnie fazowaną kra-
wędź, co zapewne ma określone
przeznaczenie zgodnie z zalece-
niem producenta. Tu jednak zo-

stały ułożone zupełnie dowolnie
– raz fazą do płytek, a innym ra-
zem na zewnątrz. 

Trudno o bardziej dosadny
przykład bylejakości niż osta-
teczny efekt tego remontu. Na
domiar złego wykonawca wi-
docznie nie wiedział, że w na-
szej szerokości geograficznej
deszcz i śnieg nie są niczym nad-
zwyczajnym. W rezultacie na
przejściu gromadzą się głębokie
kałuże, a w czasie mrozu tworzy
się tam ślizgawka. Przechodnie
muszą omijać przejście z jednej
lub z drugiej strony, obchodząc
wyznaczone pasy i narażając się
przy tym na wpadnięcie pod
nadjeżdżające samochody. Mu-
szą to robić, jeśli nie chcą bro-
dzić po kostki w błotnistej kału-
ży albo ślizgać się na lodzie. 

Niestety wydaje się że jest to
„inwestycja” zafundowana
mieszkańcom na długie lata.
Rozsądną alternatywą byłaby
wymiana źle wykonanych chod-
ników, a także wymiana decy-
dentów odpowiedzialnych za to
brakoróbstwo. Najbardziej iry-
tujące jest to, że remont, który
miał ułatwić ludziom życie, w
rzeczywistości w dużej mierze
je utrudnił tworząc niebezpiecz-
ną przeszkodę. 

Być może decydenci mieli ja-
kiś plan przyjmując taki bubel
od wykonawcy. Być może cho-
dziło o przykład, na którym in-
ni wykonawcy mogą uczyć się –
jak takich inwestycji nie należy
robić. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Jest takie mądre powie-
dzenie, że każdy sądzi po
sobie. Jego prawdziwość
udowodnili polityczni hej-
terzy atakujący ursynow-
ski Bazarek na Dołku. Wy-
cierali sobie usta intere-
sem społecznym, ale
wreszcie nerwy im puściły
i się zdemaskowali. 

Nie chcę napisać, że jak dzie-
ci, bo obraziłbym dzieci. Nie ro-
zumiałem na czym polega ich
zaciekłość w przypisywaniu mi
złych, politycznych intencji, aż
wreszcie wysypał się jeden z
działaczy. Zakomunikował
wprost, że w miejscu czasowej
lokalizacji Bazarek być jak naj-
bardziej może, bylebym ja nie
miał z Bazarkiem nic wspólne-
go. Czemu? Bo szef tego pana
ma do mnie najprawdziwsze
polityczne pretensje, że obna-
żyłem korupcyjną propozycję
ze strony jego macierzystego
ugrupowania. Proste, choć
przerażające.

Ów wylewny działacz jest
członkiem lokalnego kanapo-
wego ugrupowania. To ugru-
powanko dwoiło się i troiło w
ciągu ostatniego roku, żeby
udowodnić, że mieszkańcy ul.
Polaka nie chcą czasowej loka-
lizacji Bazarku (na czas budo-
wy obwodnicy) w rejonie zli-
kwidowanej pętli Natolin Pół-
nocny. Choć aż 5 tysięcy miesz-

kańców podpisało petycję po-
pierającą takie właśnie przeno-
siny! Szły pisma protestacyjne
niby to w imieniu mieszkań-
ców, podnoszono argumenty,
że chodzi o zagrożoną wygodę
życia ludzi, aż tu wspomniany
wyżej działacz wyjaśnił wszyst-
kim prawdę na Facebooku. Na-
pisał bowiem: „Do 10 stycznia
mogą zgłaszać się chętni do wy-
najęcia terenu pętli przy Pła-
skowickiej na targowisko. Sko-
ro miasto chce tu bazar, to mo-
że lepiej by organizował go ktoś
inny, niż stowarzyszenie pro-
wadzone przez radnego PO…”
Itp. Itd. Czyli wcale nie chodzi-
ło o rzekomy problem skaso-
wania pętli, choć polityczni hej-
terzy na pokaz oburzali się na
to, wiedząc oczywiście, że pętla
nie jest potrzebna i autobusy
świetnie sobie bez niej pora-
dzą. Okazuje się, że Bazarek,
według tych panów, może tu
się przenieść, byleby prowadził
go ktoś inny…

A dlaczego ktoś inny? No
właśnie! Chyba nie chodzi po
prostu o to, że jestem radnym,
bo przecież w kampanii do sa-
morządu w sposób uczciwy i
w pełni czytelny komunikowa-
łem, że kandyduję, by obronić
Bazarek przed likwidacją. To
był i jest jeden z moich strate-

gicznych celów programu lo-
kalnego. Chyba tak naprawdę
nie chodzi też o to, co powta-
rzają funkcjonariusze lokalne-
go ugrupowania, że Bazarek
to „prywatny biznes Karczew-
skiego”, bo mamy wiele tysię-
cy klientów, którzy nie wyobra-
żają sobie zakupów gdzie in-
dziej i to jest raczej ich interes,
żeby dalej mieć pod bokiem
Bazarek. 

No to o co chodzi? Nie pomy-
liłem się w poprzednim za-
mieszczonym tu tekście: cho-
dzi cały czas o zemstę. Przypo-
mnę jeszcze raz: szef wylewne-
go działacza był wcześniej rów-
nież w innym wrogim Bazarko-
wi ugrupowaniu. Proszę sobie
wyobrazić, że oni złożyli mi
wtedy korupcyjną propozycję:
koniec ataków na Bazarek w za-
mian za to, że zmienię barwy
polityczne i poprę właśnie ich.
Nie zgodziłem się, ujawniłem
całą sprawę, w pośpiechu i at-
mosferze skandalu skompromi-
towani działacze musieli zmie-
niać swój polityczny szyld. Nie
mogą mi tego darować. Pro-
blem w tym, że zawiść pozba-
wia czujności. Prawdziwe po-
glądy wyszły na jaw. Wstyd, ale
z drugiej strony lepsza taka
prawda niż ciągłe kłamstwa.

P i o t r  K a r c z e w s k i

Tak śpiewał 92 lata temu (1926) w kaba-
recie Perskie Oko Ludwik Sempoliński,
wabiąc do siebie na spotkanie ówczesne
urodziwe warszawianki. Rzecz miała
miejsce w kawiarni u zbiegu Świętokrzy-
skiej i Nowego Światu. 

Lokal miał swoją renomę, wcześniej (od poło-
wy 1915 roku) działało tu kino, a następnie, pod
wodzą Andrzeja Własta (kierownictwo literac-
kie) i Tadeusza Sygietyńskiego (kierownictwo
muzyczne), kabaret Miraż. 

To właśnie tu, 100 lat temu, rewią „Vivat wol-
ność!” powitaliśmy odzyskanie Niepodległości,
pierwsze swoje kabaretowe teksty pisał Julian Tu-
wim, występowali: Karol Hanusz, Anda Kitsch-
man, Marian Rentgen i Stanisław Ratold, debiu-
towali: Mira Zimińska, Adolf Dymsza i Hanka Or-
donówna.

Potem, dość krótko, lokal był siedzibą Teatru
Małych Form Nietoperz, a później (od września
1925 roku) stał się miejscem konkurencyjnego
dla Teatru Qui pro Quo kabaretu Perskie Oko.
Scenę prowadził Konrad Tom przy muzycznej
współpracy Zygmunta Wiehlera i Jerzego Pe-
tersburskiego, a brylowali na niej: Zula Pogo-
rzelska, Eugeniusz Bodo, Tadeusz Olsza i Alek-
sander Żabczyński. Piosenka „Spotkamy się na
Nowym Świecie” (muzyka: Zygmunt Karasiń-
ski, słowa: Andrzej Włast) pochodzi właśnie z fi-
nału jednej z pierwszych rewii wystawionych w
tym kabarecie.

Po wojnie lokal był nadal kultowym miejscem
rozrywkowym Warszawy, siedzibą kabaretu
„Dudek” (Edward Dziewoński, Wiesław Gołas,
Wiesław Michnikowski), kabaretu „Pineska”
(debiuty Haliny Kunickiej, Reny Rolskiej i Danu-
ty Rinn) czy wreszcie „Podwieczorku przy mi-
krofonie”.

Kilka lat temu, na skutek fatalnych decyzji ów-
czesnych urzędników magistratu, legendarny lo-
kal stracił swój dotychczasowy charakter, stając się
siedzibą „Krytyki Politycznej”, a później instytutu
ukraińskiego. Na szczęście, dzięki inicjatywie Sto-
warzyszenia Mieszkańców Ulicy Smolnej pod kie-
runkiem Jarosława Chołodeckiego, udało się przy-
wrócić Warszawie poprzedni charakter tego miej-
sca. Z wielką przyjemnością chcę państwa poinfor-
mować, że Nowy Świat Muzyki został reaktywo-
wany i znów żyje! Każdego dnia o godz. 17 odby-

wają się tu regularne koncerty chopinowskie, a
wieczorami można posłuchać muzyki w różnych
gatunkach i stylach.

Osobiście chciałbym państwa serdecznie za-
prosić w każdy wtorek (od godz. 19.30 do 22) na
nowy cykl muzyczny, który poprowadzę: Re-
trowtorek przy mikrofonie. Będę miał zaszczyt
prezentować każdorazowo swoich gości, arty-
stów estradowych, laureatów Złotych Liści Ogól-
nopolskich Festiwali Piosenki Retro im. Mieczy-
sława Fogga (a w tym roku Festiwal odbędzie się
już po raz piętnasty). Po koncercie na retropotań-
cówkę zaprasza DJ Michał Fogg, prawnuk Mie-
czysława.

W miniony wtorek gościem specjalnym był Ta-
deusz Woźniakowski. W przyszłym tygodniu (23
stycznia) wystąpi Anna Maria Adamiak (Złoty
Liść Retro’2012) i pianista Robert Kulas (Złoty
Liść Retro’2014). Zapraszam.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

To, co dzieje się za moim oknem,
porównać można do spektaklu, gdzie
widz nie musi martwić się, czy przyszedł
na jego początek czy na koniec. Moja
opowieść „Widok z okna na fragment
własnego nieba” (wystawa w holu
ursynowskiego ratusza) nie ma
początku i nie ma końca, ma za to
bogatą treść obrazową,  którą chcę się
podzielić z odbiorcą. 

Patrzenie przez okno na otaczający nas świat ma
pewne ograniczenia, spowodowane wielkością
postrzeganego obrazu. Dziesiąte piętro jest
wysokością dobrą do dostrzegania wszelkich
zjawisk, jakie dzieją się za oknem. Kierunek
południowo-zachodni dodaje postrzeganym
zjawiskom światła i barwy. Mówiąc językiem
realnym, jest to  patrzenie na Ursynowską Halę
Widowiskowo- Sportową ARENA,  obszar Lasu
Kabackiego, Hospicjum, hipermarket Lidl, Szpital
Południowy /w budowie/,  Instytut Hematologii,
Centrum Onkologii i zamykający prawą stronę
pas startowy lotniska Okęcie. Jeżeli do tego
dołożymy wszechobecne  bloki mieszkalne, które
spinają te wszystkie obiekty, mamy ciekawą
podstawę  „tła” akcji na  którym „niebo”  rozgrywa
swoją opowieść. 

Postrzeganie takiej przestrzeni może wydawać
się banalną codziennością.  Niewielu artystów
potrafi połączyć  CZAS z PRZESTRZENIĄ. To, co
zdarza się za oknem, ma przecież swój

niepowtarzalny charakter.   Ptaki skrzydlate i te
mechaniczne lądujące lub startujące z lotniska
Okęcie, dodają mojemu niebu dodatkowych
elementów i  dynamiki. Narzędziem do
dokumentowania nieba za moim oknem jest
aparat fotograficzny. To, co dostrzega oko
malarza, jest niekoniecznie spojrzeniem fotografa.
Dostępność własnego nieba pozwala mi na
poszukiwanie takich obrazów, które spełnią moje
oczekiwania. Ktoś kiedyś powiedział, że jestem
kolorystą, tworzącym w swoiście pojętym
realiźmie. Ta cecha mojej twórczości pozwala mi
na swobodne podchodzenie do danego tematu z
uwzględnieniem własnych twórczych dokonań.
Temat „własnego nieba” nie jest pomysłem na
dziś. Mam w swoich zbiorach wiele fotografii
dokumentujących obrazy, jakie tworzy niebo w
relacji ze zmieniającą się za oknem architekturą.
Kilka takich fotogramów, chcę pokazać na
wystawie końcowej. Takie zestawienie prac
będzie miało jeszcze jeden aspekt –
HISTORYCZNY. CZAS i PRZESTRZEŃ wzbogaci
się o HISTORIĘ mojego nieba za oknem. Swoimi
twórczymi dokonaniami, chcę inspirować
mieszkańców Ursynowa /i nie tylko !/ do innego
postrzegania i dokumentowania „widoku z okna
na własne niebo”. 

UWAGA: wystawa powstała w ramach
stypendium artystycznego, przyznanego Jerzemu
Derkaczowi przez Dzielnicę Ursynów m. st.
Warszawy. 

Prawda o atakach na Bazarek 
na Dołku: chodziło tylko o politykę

Brakoróbstwo na Sadybie

Jerzy Derkacz – mój widok na niebo

Spotkamy się na Nowym Świecie!
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Bezpłatna opieka zdrowotna to
fikcja. Znacznie wydłuża się dłu-
gość życia, stosuje się leki nowej
generacji, za które trzeba płacić
producentom coraz większe pie-
niądze. Dodatkowe koszty gene-
rują także najnowsze techniki
operacyjne wykonywane za po-
mocą wysoce specjalistycznych
narzędzi, których zakup jest
bardzo kosztowny. 

Czas najwyższy, by rządzący krajem
pojęli, iż nie uzdrowi się naszej służby
zdrowia bez wprowadzenia zmian sys-
temowych. Trudno zliczyć, którym z
kolei jest trwający obecnie konflikt na
linii lekarze rezydenci – rząd. Nawet
gdyby strony doszły do porozumienia,
kolejne starcie to tylko kwestia czasu.
Kłania się bowiem stare przysłowie: “Z
próżnego i Salomon nie naleje”. Refor-
ma służby zdrowia opiera się na jednej
podstawowej tezie: po pierwsze – zmia-
ny strukturalne, po drugie – pieniądze,
po trzecie – pieniądze. A tych w kasie
państwa brak.  

Skąd więc pozyskać kasę na lecze-
nie Polaków? Chyba jedynie od samych
obywateli RP. 

Kolejne ekipy rządzące krajem jak
ognia boją się powiedzenia swoim oby-
watelom prawdy w oczy: “Jeśli nie
wprowadzimy choćby symbolicznej od-
płatności za świadczenia medyczne, nic
się w naszej służbie zdrowia nie zmie-
ni. Choćbyśmy ściągnęli do kraju najlep-
szego menedżera świata”. Rząd na-
szych południowych sąsiadów zdobył
się na odwagę i już wiemy, że im się to
opłaciło. Czemu więc nie pójść śladem
Czechów?  

Im korona z głowy nie spadnie...
Udając się do lekarza, obywatel Re-

publiki Czeskiej powyżej 18 roku życia
płaci za wizytę 30 koron, czyli na nasze
około 5 zł. Jeden dzień pobytu w szpi-
talu to wydatek w wysokości 60 koron
(10 zł), dlatego hospitalizowani pacjen-
ci często spędzają weekendy w domu.
Oczywiście, tylko ci, którym zezwoli na
to lekarz. Wezwanie pogotowia ratun-
kowego w sytuacji, kiedy nie zachodzi
bezpośrednie zagrożenie życia (zawał,
udar, wypadek, etc.) kosztuje 90 koron
(15 zł). Z opłat zwolnieni są najubożsi,
zarabiający poniżej średniej krajowej
oraz osoby, które leczą się przymusowo.
Płaci się również za wypisanie recepty.
Obowiązuje limit opłat regulacyjnych,
które w ciągu roku może ponieść pa-
cjent i wynosi on obecnie 5 tys. koron
rocznie, czyli około 830 złotych. Nie
dotyczy to dzieci oraz emerytów – dla
nich limit jest mniejszy o połowę. Jeśli
limit zostanie przekroczony, co zdarza
się rzadko, dalszą opiekę finansuje pań-
stwo. 

Tak więc ponosząc przeciętnie na
miesiąc koszt rzędu 70 zł, masz, obywa-
telu, niczym nieskrępowany dostęp do
każdego lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, ze specjalistami włącznie i
nie musisz miesiącami czekać na wizy-
tę bądź na badanie specjalistycznym

sprzętem. To się per saldo powinno
opłacać każdemu – nawet najuboż-
szym, ponieważ zdrowia nie da się prze-
rachować na pieniądze.    

Jak system wprowadzony w życie w
Czechach w 2008 r. sprawdza się w
praktyce? Już w pierwszym kwartale
znacznie wzrosła liczba pacjentów, któ-
rzy zdecydowali się na kontynuowanie
leczenia szpitalnego w domowych pie-
leszach. Korytarze przychodni zdrowia
z dnia na dzień opustoszały. Za 90 ko-
ron (15 zł) Czech może wejść dzisiaj
do lekarza specjalisty prosto z ulicy, bez
potrzeby wyznaczania terminu. W Pol-
sce też można wejść do specjalisty z uli-
cy, tyle że nie za 15, lecz za 150 zł. Już
rok po wprowadzeniu reformy państwo
czeskie pozyskało do budżetu 1,8 mld
koron (około 300 mln zł) z tytułu wizyt
w przychodniach, natomiast 1,3 mld
koron (około 216 mln zł) pacjenci zosta-
wili w szpitalach. Przeciętny Czech zo-
stawił w przychodniach zdrowia około
210 koron (35 zł) w skali roku, co odpo-
wiada 7 wizytom. 

Godne pensje czeskich lekarzy
Nasi sąsiedzi borykali się przed laty

z podobnym problemem jak my dzisiaj.
Pod koniec 2010 r. aż 25 proc. z ogólnej
liczby 3837 czeskich lekarzy złożyło
wypowiedzenia z pracy z zachowaniem
dwumiesięcznego okresu. Najwięcej
wypowiedzeń złożono w najuboższych
województwach: śląsko-morawskim
oraz na Wysoczyźnie (80 proc.). Czeski
lekarz zarabiał  wówczas, w przelicze-
nia na polskie pieniądze, około 3680 zł
brutto, a z dyżurami około 8000 zł brut-
to. Narastający konflikt rozwiązano po
rocznych negocjacjach. Ostatecznie zde-
cydowano się na kompromis. 

W 2011 r. podniesiono medykom
pensję o 5000 – 8000 koron (830 –
1330 zł). W 2012 r. o dalsze 10 proc., a
rok później do poziomu trzykrotności
ówczesnej średniej krajowej. Dane z
Czeskiego Narodowego Instytutu Zdro-
wia za 2014 r. pokazują, że średnia mie-
sięczna pensja lekarza to 55.068 –
61.393 koron, czyli 9.200 – 10.200 zło-
tych za sam etat, bez dyżurów. W stycz-
niu 2017 r. lekarze naszych południo-
wych sąsiadów otrzymali kolejne 10
proc. podwyżki i w porównaniu z kole-
gami z Polski są nababami. Jak daleko
Czesi odskoczyli od nas po reformie
służby zdrowia, może świadczyć choć-
by to, że Polacy masowo wyjeżdżają za
południową granicę na zabiegi usuwa-
nia zaćmy, ponieważ tam mogą to zro-
bić z dnia na dzień, a u siebie musieli-
by czekać kilka lat. Wszystko wskazuje
na to, że czescy lekarze będą zarabiać na
Polakach jeszcze więcej. Po fatalnym
głosowaniu w Sejmie, którego owocem
ma być zaostrzenie i tak restrykcyjnej
ustawy antyaborcyjnej, czescy gineko-
lodzy będą prawdopodobnie mieli peł-
ne ręce roboty.  

Dzisiaj szpitalna pensja internisty
urąga wszelkiemu poczuciu przyzwo-
itości. To hańba, by lekarz po ciężkich
pięcioletnich studiach zarabiał w Polsce
mniej niż wykwalifikowany robotnik.

Czeski lekarz już w 2013 r. zarabiał ty-
le, ile według planów  ministerstwa
zdrowia jego polski kolega po fachu ma
zarabiać w roku 2022 (docelowo 1,27
średniej krajowej). Według raportu
OECD z 2016 r., w Polsce na 1000 pa-
cjentów przypada statystycznie 2,2 le-
karza (dzisiaj zapewne jeszcze mniej).
Natomiast w Czechach współczynnik
ten wynosi 3,7. Na Kubie, nazywanej
przez polskie media komunistycznym

skansenem, na 1000 mieszkańców sta-
tystycznie przypada aż 6,7 lekarza. Wię-
cej ma ich tylko malutkie i pławiące się
w luksusach księstwo Monako (7,1).
Średnia europejska to 3,3, tymczasem
mająca aspiracje do liderowania w tej
części Europy Polska nawet nie zbliża
się do tego poziomu. To naprawdę wiel-
ki wstyd, ale nie dla Polaków jako nacji.
To wstyd dla kolejnych rządów – po-
cząwszy od Solidarności, poprzez Unię
Wolności, SLD i PSL, na PO skończyw-
szy. 

Mimo większej liczby lekarzy w sys-
temie Czesi potrafili znaleźć w budże-
cie środki zapobiegające lekarskiemu
exodusowi. Nasuwa się pytanie, kiedy
zaczniemy brać przykład z naszych po-
łudniowych sąsiadów? Przecież to ża-
den wstyd czerpać z osiągnięć innych. 

Punkt krytyczny już blisko...
Sytuacja w polskiej służbie zdrowia

powoli zbliża się do punktu krytyczne-
go. Lada moment nie będzie miał kto
nas leczyć. To cud, że jeszcze masowo
nie umieramy z braku pomocy medycz-
nej. To cud, że na przykład na Ursyno-
wie służba zdrowia jest doposażona,
wyposażona w specjalistyczny sprzęt,

wyszkolona i funkcjonuje niczym szwaj-
carski zegarek. Ursynowianie jako nie-
liczni w kraju naprawdę nie mogą na-
rzekać. Poza czterema dużymi przy-
chodniami mają bowiem do dyspozycji
także jednodniowy szpital przy ul. Ka-
jakowej, w którym wykonywane są w
dosyć dogodnych, jak na Polskę, termi-
nach proste zabiegi: leczenie zaćmy z
wszczepieniem soczewek, operacje
przepuklin, kamicy pęcherzyka żółcio-

wego, żylaków, kolonoskopia w znie-
czuleniu ogólnym, gastroskopia, artro-
skopia stawów kolanowych i barko-
wych, czy usuwanie zmian skórnych.
Ten cud to dzieło wyjątkowo sprawnej
menedżerki, która od lat kieruje ursy-
nowską służbą zdrowia. 

Właśnie taki menedżer potrzebny jest
w ministerstwie zdrowia. Obecnie prze-
ciętny wiek specjalisty w Polsce to oko-
ło 60 lat, ludzie ci powoli schodzą z ryn-
ku pracy. Należy więc, poprzez uprosz-
czenie procedury kwalifikacyjnej, nie-
zwłocznie otworzyć szerzej drzwi pro-
wadzące do zdobycia specjalizacji. Dys-
proporcja w punktacjach testu (100
pkt.) i rozmowy kwalifikacyjnej (40
pkt.) budzi wątpliwości co do obiekty-
wizmu postępowania. Problem stanowi
także jawność postępowania.  Podobnie
jak w adwokaturze, korporacyjne klany
medyczne – dzięki zawiłym procedu-
rom – skutecznie utrudniają młodym
lekarzom zdobywanie specjalizacji. W
niektórych Wojewódzkich Ośrodkach
Doskonalenia Kadr Medycznych można
składać podania na kilka specjalizacji,
ale w innych tylko na jedną. W dodat-
ku dopiero po złożeniu dokumentów
można dowiedzieć się, że niestety w tej

sesji dana specjalizacja będzie zamknię-
ta, a inna, o której mówiono dotąd, że
nie ma szans na jej zdobycie, właśnie zo-
stała otwarta. W ten sposób marnuje
się czas młodych lekarzy oraz miejsca
specjalizacyjne, które pozostają niewy-
korzystane. Trzeba z tym skończyć, bo
młodzi odpłyną na Zachód. 

Obszar ochrony zdrowia musi zostać
wreszcie poddany zmianom struktu-
ralnym, a nie kosmetycznym – przez

dodawanie politycznego pudru. No i
pieniądze. Wprowadzenie symbolicz-
nych opłat za usługi medyczne to jedno,
ale i państwo powinno mocniej potrzą-
snąć kiesą. Można by na przykład prze-
sunąć w tym roku kilka miliardów zło-
tych z rozbuchanego bez sensu budże-
tu MON do budżetu resortu zdrowia.
Góra pieniędzy jest bowiem przezna-
czana na zbrojenia oraz rojenia stania
się militarną potęgą w tej części Europy.
Coroczne uszczuplanie budżetu MON
na rzecz dofinansowania służby zdro-
wia z pewnością nie spodobałoby się
Antoniemu “Wschodnia Flanka” Ma-
cierewiczowi, ale “Flanka” właśnie od-
szedł z rządu. Być może po jego dymi-
sji premier Mateusz Morawiecki roz-
waży wykonanie  budżetowej roszady.
Tak czy siak, jedno jest pewne – narasta-
jący z roku na rok bajzel w polskiej służ-
bie zdrowia nie może nadal trwać. Tak
jak po 2015 r. nie mogło dalej trwać
“państwo teoretyczne”, czyli “ch..., du-
pa i kamieni kupa”, jak obrazowo okre-
ślił Polskę Bartłomiej Sienkiewicz, były
już, na szczęście, minister od policji,
tajniaków i strażaków.

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i
Ź r ó d ł o  d a n y c h :  I n t e r n e t  

W służbie zdrowia warto pójść po rozum do głowy i brać przykład z Czechów

Zamieńmy zbrojenie na leczenie

RYS. PETRO/AUGUST

W ubiegłym roku oprócz
wzrostu liczby urodzeń
warszawski ratusz odno-
tował również zwiększe-
nie liczby mieszkańców. 

Nowi warszawiacy najchętniej
osiedlali się na Białołęce, dużo
osób zrezygnowało z mieszka-
nia w Śródmieściu, a najwięcej
dzieci do siedmiu lat mieszka w
najludniejszej dzielnicy, tj. na
Mokotowie. 

W ubiegłym roku liczba miesz-
kańców stolicy zwiększyła się.
Wpływ na to miała rosnąca liczba
urodzeń oraz wzrost zameldo-
wań. 31 grudnia 2017 r. warszaw-
skim meldunkiem, na pobyt sta-
ły, legitymowało się 1 630 777
osób. Oznacza to, że w minionym

roku Warszawę jako swoje nowe
lokum wybrało 1006 osób. W syl-
westra 2016 roku stolicę zamiesz-
kiwało 1 629 771 osób, a w 2015
r. mieszkańców było 1 630 144.

Najwięcej nowych mieszkań-
ców zarejestrowała Białołęka.
Wybrały ją 2922 osoby. Teraz
mieszka tam 110 064 warsza-
wiaków. Drugą najchętniej wy-
bieraną dzielnicą był Wilanów.
Tu liczba warszawiaków wzrosła
o 2262, do 34 543 osób. Ostatnie
miejsce na podium – wśród
dzielnic, w których liczba miesz-
kańców wzrosła najbardziej –
zajmuje Bemowo, gdzie przyby-
ło 1183, teraz jest ich 115 549.

2033 osoby zrezygnowały z
mieszkania w Śródmieściu – to

największy spadek liczby miesz-
kańców dzielnicy odnotowany
w stolicy. Spadki odnotowano
również m. in. na Mokotowie –
stąd wyprowadziło się 1595 war-
szawiaków, na Pradze-Północ –
1476 mieszkańców oraz na
Ochocie, gdzie liczba mieszkań-
ców spadła o 850 osób.

Najwięcej osób mieszka na
Mokotowie – 201 238. Dlatego
też znajdziemy tam najwięcej
dzieci (w wieku od 0 do 7 lat) –
16 842 i największą liczbę na-
stolatków (w wieku od 13 do
18 lat) – 7716. Drugą, „najmłod-
szą” dzielnicą jest Białołęka. Za-
mieszkuje ją aż 15 831 dzieci
oraz 6496 nastolatków. Trzecie
miejsce zajmuje Praga-Połu-

dnie, gdzie mieszka odpowied-
nio 14 902 dzieci i 6560 nasto-
latków.

Największą liczbę seniorów
(mężczyzn powyżej 65 i kobiet
powyżej 60 roku życia) spotka-
my na Mokotowie. Jest ich tam
57 612. Nestorzy warszawskich
rodzin licznie mieszkają rów-
nież na Pradze-Południe (42
788 osób) oraz Bielanach (33
654 osób). 

Pobytem czasowym pod ko-
niec minionego roku legitymo-
wało się w stolicy 49 880 osób,
o 772 więcej niż w grudniu
2016 roku (49 108). Dwa lata
temu z meldunkiem czasowym
w Warszawie mieszkało 49 556
osób. B M

Coraz więcej warszawiaków
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Piórem Derkacza

Kamil Stoch 
Najlepszym Polskim Sportowcem 2017

Skoczek narciarski Kamil Stoch pokonał piłkarza Roberta Lewandowskiego!. To mogło się
zdarzyć tylko w plebiscycie „Przeglądu Sportowego”. Kibice wybrali osiągnięcie sportowe, a
nie popularność dyscypliny sportowej. W sporcie, jak i w życiu, potrzebne jest szczęście. To-
też jest  przy Kamilu Stochu. Wygranie Turnieju Czterech Skoczni w dniu ogłoszenia wyników
plebiscytu okazało się trafieniem w „dziesiątkę”. Jak mawia Kamil Stoch, żona jest jego naj-
lepszą wizytówka. Jak sam nie możesz.. . to poślij żonę. W  konkurencji żon, reprezentujących
nieobecnych mężów, wygrała również Ewa Bilan – Stoch. A mówią, że skoki narciarskie to dys-
cyplina indywidualna!. J e r z y  D e r k a c z

W styczniu 2016 r. Telewizja Polska po 24 latach współpracy nagle od-
wróciła się od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i po raz pierw-
szy nie relacjonowała finału  zwieńczonego tradycyjnym świateł-

kiem do nieba. Skwapliwie skorzystała na tym Grupa TVN, która nawiązując współ-
pracę z Jerzym Owsiakiem, zrobiła jeden z najlepszych biznesów od chwili powsta-
nia 23 lata temu. Od zeszłego roku publiczny nadawca  pokazuje jedynie mini-relacje z finału, głów-
nie w regionalnych kanałach TVP3. W 2017 główne wydanie “Wiadomości” TVP poświęciło WOŚP...
14 sekund. Prowadzący serwis Krzysztof Ziemiec powiedział o WOŚP trzy zdania. W tym roku Da-
nuta Holecka poświęciła WOŚP około 12 sekund i natychmiast odwróciła kota ogonem odnosząc
się do innych form pomocy potrzebującym, jak na przykład kościelna akcja “Szlachetna Paczka”. 

Powyższe – to tylko część świństw wyrządzonych WOŚP oraz dziesiątkom milionów Polaków przez
TVP SA. W kilkusekundowym nagraniu wypowiedzi posła PO wymazano rozpoznawalne na całym
świecie serduszko Orkiestry, które miał naklejone na kurtce! Prezes Publicznej Jacek Kurski męt-
nie tłumaczył, że powodem rzekomo miał być zwykły ludzki błąd realizatora. Już lecę wierzyć. Po-
noć w redakcji zastanawiano się, czy pokazanie tego znaczka nie będzie kryptoreklamą. Tego już
za wiele. Pokazanie serduszka będącego wizytówką społecznego zrywu, dzięki któremu zaniedba-
ne przez państwo polskie szpitale otrzymały gratis najwyższej jakości sprzęt medyczny za łącznie
825 mln zł, miałoby być kryptoreklamą? Czy na Woronicza 17 nie mają już nawet krzty wstydu?

Sam Krzysztof Czabański, ultraprawicowy przewodniczący Rady Mediów Narodowych, skryty-
kował TVP za brak obszernej informacji o finale WOŚP i wymazanie serduszka. Prezydent Andrzej
Duda przekazał na licytację kilka przedmiotów. Ponoć Jarosław Kaczyński corocznie ofiarowuje wo-
lontariuszom WOŚP banknot. Postępowanie Publicznej wobec Narodowej Orkiestry, jak również ar-
tykułowane przez prezesa Kurskiego, szefostwo “Wiadomości” oraz Krajową Radę Radiofonii i Te-
lewizji mętne tłumaczenia, to największy skandal od czasów, kiedy na ekranie telewizorów zoba-
czyłem kłamcę Marka Tumanowicza w wojskowym mundurze, czytającego komunistyczne bred-
nie serwowane nam przez redakcję “Dziennika Telewizyjnego”. Rzuciłem wtedy kanapką z kichą
pasztetową w ekran telewizora, za co otrzymałem od matki ostrą burę.  Ówczesna telewizja to by-
ło szambo, pełen szczurów tonący okręt. 

Sekując WOŚP, obecne władze TVP SA niejako nawiązały do tych ponurych czasów. Tamci
też sekowali wszystko, co tyczyło  NSZZ “Solidarność” i wszelkimi sposobami starali się zo-
hydzić kierownictwo wielkiego społecznego ruchu. Nie udało się, bo Polacy nie dadzą

wziąć się na plewy. Przetrwali z uśmiechem na ustach propagandę hitlerowską, pezetpeerowską,
eseldowską, wyśmiali propagandę sukcesu PO o “zielonej wyspie”, więc nie zostawią suchej nitki
także na propagandzie pisowskiej. Już nie zostawiają, ale władze TVP, premier rządu oraz minister
kultury i dziedzictwa narodowego, będący właścicielem Publicznej, w ogóle nie wsłuchują się w vox
populi. Większość ludzi kpi w żywe oczy z “obiektywnej” telewizji, która przez ponad dwa lata nie
zamieściła nawet jednej informacji krytykującej rząd. Większość Polaków nie chce już oglądać ul-
traprawicowych czynowników tytułujących się dziennikarzami i słuchać ich bełkotu podlanego ide-
ologicznym sosem. 

Mam duży szacunek do tak zwanej “dobrej zmiany” za próbę zreformowania “teoretycznego pań-
stwa”, za rozbijanie sądowych i adwokackich korporacji, za zdławienie masowego złodziejstwa, w
tym reprywatyzacyjnej ośmiornicy, za pierwszego od 1989 r. premiera – wizjonera, który myśli nie

dwa lata naprzód, lecz w perspek-
tywie dwudziestu dwóch lat. Jed-
nak nachalna propaganda sukce-
su w wykonaniu ludzi prezesa Kur-
skiego, czy wyjątkowo agresyw-
na, tolerowana, a nawet wspiera-
na przez państwową władzę dzia-
łalność tak zwanych “obrońców
życia”, cofająca Polskę do czasów

średniowiecza, skutecznie niszczą ten dobry wizerunek. Odwrócenie się plecami do WOŚP to jed-
na z najczarniejszych kart w historii TVP SA. Bijąc kolejne rekordy hojności, Polacy dają coraz wy-
raźniejszy sygnał, że chcą WOŚP na ekranach swojej telewizji. Powinien wbić sobie to do głowy m.
in. wybitny pisowski polityk Pięta, który ostatnio wygłosił takie oto credo: „Jeżeli funkcjonariusz pu-
bliczny zaangażuje się w hecę WOŚP, niech nazajutrz składa raport o zwolnienie ze służby”. Cny pa-
nie Pięto, za kogo pan się uważa? W jakich czasach i gdzie pan żyje? Jakie ma pan prawo narzucać
swoją wolę innym? 

E uropa pożegnała średniowiecze wieki temu. Myślę sobie, że najlepszym miejscem na dzia-
łalność wybitnego polityka Pięty i jemu podobnych byłaby Arabia Saudyjska. Tamtejsze wła-
dze właśnie zezwoliły na otwarcie... kin, które zostały pozamykane 35 lat temu w trosce o

morale obywateli. Dwadzieścia sześć lat działalności WOŚP, panie Pięto, to nie tylko sprzęt medycz-
ny zakupiony za pochodzące z ogólnopolskiej dobrowolnej zbiórki setki milionów złotych. To tak-
że edukacja młodych w postaci czterech programów, w tym z zakresu dydaktyki pierwszej pomo-
cy ratującej ludzkie życie. Uczestniczyły w nich setki tysięcy dzieci i młodzieży z całego kraju. Po-
mysł, by uczyć pierwszej pomocy właśnie dzieci, które później w domu przekażą swoją nabytą wie-
dzę rodzicom, jest genialny w swojej prostocie. Żaden polski rząd nie wpadł na taki pomysł. WOŚP
uczy również naszą młodzież szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego, efek-
tywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, a także zwykłej ludzkiej wraż-
liwości, która dzisiaj wyraźnie w narodzie zanika. To katalog zasad, które tworzą charakter. 

Osoba, bądź osoby, które powzięły decyzję o przerwaniu przez TVP współpracy z Jerzym Owsia-
kiem powinny spalić się ze wstydu. Jednocześnie jest to ich wielka porażka. Na całej linii. Grupka
głupców z klapkami na oczach liczyła zapewne na to, że po przepędzeniu Owsiaka z Woronicza je-
go Orkiestra przestanie istnieć bądź zejdzie na margines. Tymczasem jakby temu na przekór Pola-
cy jeszcze szerzej otworzyli swoje portfele. Już w pierwszym roku aliansu WOŚP  z Grupą TVN padł
kolejny rekord – uzbierano 105 mln zł. Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że zostanie on w
tym roku pobity. I co na to pan Jacek Kurski i jego drużyna?  Dudy w miech? 

Przepędzenie WOŚP z Woronicza to nie tylko kwestia ideologiczna(?), lecz także ekonomiczna
i biznesowa. Publiczna cienko przędzie. Latem ubiegłego roku premier Beata Szydło wspomogła
tę państwową spółkę 800 milionami złotych kredytu. Pieniądze pochodzą z konta Funduszu Repry-
watyzacji i powinny zostać przeznaczone na rekompensaty za nacjonalizacje przeprowadzane
przez władze PRL po 1945 roku. Jakim prawem przekazano je na konto TVP SA? Na to pytanie nie
ma odpowiedzi. Można jedynie domyślać się, że potężny zastrzyk państwowego grosza uratował
Publiczną od bankructwa.

W grudniu 2017 Jerzy Owsiak skierował skargę do KRRiT, zarzucając TVP SA, że  nie informuje
społeczeństwa o działalności WOŚP i zakupie przez fundację sprzętu medycznego za setki milionów
zł. Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski odpowiedział niczym Richelieu zza arrasu: “Odkąd
Fundacja WOŚP nawiązała współpracę z TVN, komercyjnym nadawcą będącym konkurentem te-
lewizji publicznej, nie powinna oczekiwać, że TVP nadal będzie obszernie informowała o jej dzia-
łalności. Każda stacja relacjonuje głównie te akcje, nad którymi ma patronat medialny”. 

G dybym nie znał osobiście pana Witolda Kołodziejskiego, pomyślałbym, że jest to prymi-
tyw i arogant. Ale wiem, że jest to myślący i wszechstronnie wykształcony urzędnik,
nadto obdarzony kindersztubą. Czyli, kolejna manipulacja. Moje pytanie brzmi: “A gdzie,

szanowny panie Witoldzie, miał udać się Owsiak, skoro Publiczna pokazała mu drzwi? Musiał
przecież szukać alternatywy, ponieważ działa pro bono na gigantyczną skalę. Zatem, czy jego
współpraca z TVN zwalnia stację telewizyjną, finansowaną ze środków skarbu państwa oraz abo-
namentu płaconego przez obywateli RP, z obowiązku rzetelnego relacjonowania społecznej impre-
zy masowej, organizowanej od Tatr aż po Bałtyk, w której uczestniczą miliony Polaków?”.   

Durniów nie potrzeba siać, sami się rodzą – powiada stare przysłowie. Pasuje ono jak ulał do jed-
nego z urzędujących wiceministrów, który zaszokował internautów taką oto wypowiedzią. – Ludzie
wpłacający na WOŚP nie wiedzą, że te pieniądze idą na Woodstock, który promuje cywilizację śmier-
ci. Gdybym był dziennikarzem sprzed 10 lat, podałbym jego nazwisko do wiadomości publicznej i
trochę poznęcał nad nim, a gdyby zarzucił mi naruszenie dóbr osobistych, chętnie spotkałbym się
z gościem na sali sądowej. Ale jestem już zbyt zmęczony moją trwającą od lat walką z rodzimym za-
ściankiem i głupotą, by wystawiać na szwank własne zdrowie. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Psy szczekają, a karawana idzie dalej

„Główne wydanie „Wiadomości”
TVP poświęciło WOŚP... 
14 sekund. Prowadzący serwis
Krzysztof Ziemiec powiedział 
o WOŚP trzy zdania”

I stnieje powszechnie znane powiedzenie, że dobrze jest być młodym, zdro-
wym i bogatym. Trudno się z tym nie zgodzić. Oczywiste jest, że większość
z nas z pewnością też tak właśnie uważa. To przekonanie oparte jest bowiem

na doświadczeniu naszych przodków, przekazywanym z pokolenia na pokolenie.
Tym bardziej, że w ostatniej jego części jest zawarta bardziej ponure stwierdze-
nie, że lepsze to to niż bycie starym, biednym i chorym. Tym bardziej, że w służbie zdrowia doko-
nywane są jakieś reformy, których większość obywateli nie rozumie. A to co z tego wynika dla zwy-
kłego pacjenta, to właśnie przekonanie, że lepiej być zdrowym i trzymać się od tego wszystkiego z
daleka. Naturalnie, nie zawsze da się uniknąć kontaktu z „białymi fartuchami”. Nawiasem mówiąc,
występują one coraz częściej w innych, bardziej praktycznych kolorach – w zielonym,  niebieskim
etc. Podobnie jak biała kiedyś bielizna, która stała się z czasem kolorowa, a nawet czarna. Wciąż jed-
nak pozostając „bielizną”. 

Zmiana kolorów fartuchów w służbie zdrowia, niestety, wcale nie wpływa na stosunek ich wła-
ścicieli lub „nosicieli”, czyli użytkowników tej części garderoby – do pacjentów. Zdrowie to ważna
rzecz, ale jego ochrona jest niezwykle złożona i skomplikowana. Czasem zresztą zupełnie niepotrzeb-
nie – patrząc oczami pacjenta na związane z tym problemy. Zwykle, decydenci widzą te sprawy bar-
dziej optymistycznie i niespecjalnie się nimi przejmują, o czym świadczy fakt, że wciąż są w War-
szawie dzielnice, w których nie ma szpitali z prawdziwego znaczenia, a pacjenci kierowani są do
placówek położonych na terenie innych dzielnic. 

Wróćmy jednak do zawartej w tytule tego felietonu - inteligencji. Otóż jest ona równie ważna jak
zdrowie. A przynajmniej tak mogłoby się wydawać, bo bez rozumu ani rusz. Tymczasem, najwidocz-
niej nie dla wszystkich rozum ma znaczenie takie, jakiego można byłoby się spodziewać. Chodzi o

to, że nie traktujemy na-
leżycie rozumu, którego
pochodną jest inteligen-
cja. Przykładem tego jest
drobny z pozoru fakt, że
nikt nie życzy innym lep-
szego rozumu np. na uro-
dziny, czy imieniny, na
rocznicę ślubu albo przy
innych okazjach. Dlacze-

go? Wcale nie dlatego, że byłoby to obraźliwe dla solenizanta, że mogłoby być odczytane jako nie-
takt lub sugestia, iż coś z tym rozumem jest nie tak, skoro życzymy delikwentowi, aby nastąpiła po-
prawa w funkcjonowaniu jego szarych komórek. Nie mówimy tak, bo uważamy, że właśnie zdrowie
i pieniądze są najlepszą propozycją dla niego. Dlatego też zwykle te życzenia padają najczęściej. 

I nic dziwnego. Mając jedno i drugie, mamy w zasadzie wszystko. Tak zapewne myśli wielu z nas.
Zwłaszcza ci, którzy nie mają ani jednego, ani drugiego. Jak zwykle jednak, prawda jest o wiele bar-
dziej złożona. Odzwierciedla to inne, równie popularne porzekadło mówiące o tym, że pieniądze
szczęścia nie dają. Trudno z tym dyskutować, bo żeby móc to sprawdzić, trzeba byłoby je mieć. W
rzeczywistości niewielu ma taką możliwość, o czym świadczą dane Głównego Urzędu Statystycz-
nego i innych ośrodków badawczych wskazujące na fakt, że w naszym kraju grupa, która ma tzw.
„prawdziwe” pieniądze, to zaledwie garstka. Trudno powiedzieć, czy jest to garstka szczęśliwców,
czy też nieszczęśliwców, nie będąc jednym z nich. Aby móc to ocenić, potrzebne byłoby jakiekolwiek
własne doświadczenie w tym względzie. 

Wracając do rozumu, czy też inteligencji, również w tych dwóch kwestiach nie do końca wiemy,
czy przynoszą szczęście czy nie. Osobiście, przychylam się do tezy, że raczej nikogo nie uszczęśli-
wiają. Inaczej byłoby o tym głośno. Jak dotąd, nie dotarły do mnie żadne informacje przeczące mo-
jej tezie. Być może, przymioty umysłu uczyniły kogoś szczęśliwym. 

Dlaczego tak się dzieje, że coś, co – wydawać by się mogło – stanowi o naszym człowieczeństwie,
nie jest premiowane w społeczeństwie? Dlaczego choćby sam fakt posiadania cech intelektualnych,
wyróżniających nas spośród innych osób, nie jest dostatecznie ważną przesłanką, abyśmy czuli się
bardziej szczęśliwi? Może przyczyną jest to, że z inteligencją wcale nie jest tak dobrze, jak mogło-
by się wydawać. Może tu leży odpowiedź? Każdy z nas poszukuje nowych informacji, ale nie zawsze
powstają one w naszych głowach. Coraz częściej sięgamy do wiadomości znajdujących się w „chmu-
rze” internetowej. Czy cyberprzestrzeń zastąpi rozum człowieka sprowadzając go do podstawowych
czynności? Czy wszystkie wyższe funkcje naszych mózgów przejmą komputery, a wspomniana chmu-
ra stanie się naszą wspólną inteligencją? Czy zastąpi ona niektóre zawody? 

Wiele wskazuje na to, że zbliżamy się do tego nieuchronnie. Może kiedyś będziemy wybierać wir-
tualnych lekarzy, polityków, nauczycieli…

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Komu potrzebna inteligencja?

„Wracając do rozumu, czy też inteli-
gencji,  również w tych dwóch kwe-
stiach nie do końca wiemy, czy
przynoszą szczęście czy nie. 
Osobiście, przychylam się do tezy,
że raczej nikogo nie uszczęśliwiają”
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Już wkrótce, 22 stycznia 2018,
mija kolejna, tym razem 155.
rocznica wybuchu Powstania
Styczniowego.  Wszyscy pamię-
tamy z nauki w szkole, że bezpo-
średnią przyczyną wybuchu by-
ła tzw. branka. Jednak mało
kto mógłby wyjaśnić, co kon-
kretnie kryło się pod tym tajem-
niczym słowem. Otóż trzeba by-
ło wiedzieć, że car Piotr Wielki
ustanowił  w Rosji dożywotnią
służbę wojskową. Caryca Kata-
rzyna II skróciła służbę do 25
lat, a Mikołaj I skrócił do 20 lat,
przy czym owe 20 lat żołnierz
miał przesłużyć w jednostce, na-
tomiast przez pozostałe 5 lat
pozostawał w rezerwie. 

K olejne skrócenie służby mia-
ło miejsce w 1859 r. Wów-
czas postanowiono, że w sze-

regach żołnierz ma pozostawać 15 lat,
a kolejne 5  w rezerwie. Ówczesne
prawo stanowiło, że na 1000 „dusz
męskich” do wojska ma być wcielo-
nych 5 osób (w różnych okresach by-
ły różne normy) w wieku  20 – 35 lat
i wzroście nie mniejszym niż 155,5
cm.  Ludność była podzielona na 26
kategorii, a każdej kategorii przysłu-
giwały różnego rodzaju ulgi i upraw-
nienia związane ze służbą wojskową.
Szlachta dziedziczna i osobista, kup-
cy należący do gildii i ludy syberyj-
skie, a także Finowie nie podlegali
służbie wojskowej. W Królestwie Pol-
skim od 1843 r. do armii rosyjskiej
wcielano także Żydów, za wyjątkiem
osiadłych na wsi i zajmujących się rol-
nictwem.  Przepis dotyczący szlachec-
twa był uwarunkowany, toteż to, że
ktoś miał tzw. potwierdzone szlachec-
two, nie oznaczało, że nie podlega po-
borowi. Można też było wykupić się od
służby.  Istniała również instytucja za-
stępcy, który był skłonny odbyć służbę
za kogoś innego. W rezultacie chłopi
w armii carskiej stanowili 91,4% , a
biedni mieszczanie 7% poborowych.
W armii rosyjskiej tego okresu tylko 5
– 9% żołnierzy umiało się podpisać.
Rekruci   z Królestwa Polskiego stano-
wili ok. 10% poborowych coroczne-
go kontyngentu. Łącznie w latach
1832-1855 do carskiej armii wcielono
189 698 osób z terenów Królestwa
Polskiego.

Pobór odbywał się zazwyczaj w
listopadzie. Obowiązkiem
władz administracyjnych (wój-

tów i burmistrzów) było przygotowanie
spisu mężczyzn zamieszkałych na da-
nym terenie  i podlegających poborowi.
Po wyłączeniu  z tego spisu osób, które
z różnych powodów były zwolnione z
obowiązku służby, po zatwierdzeniu li-
sty przez Gubernialny Urząd Rekruc-
ki,  w środku nocy otaczano „służba-
mi” domy podlegających poborowi i
dokonywano „branki”. Zatrzymanych
pod eskortą doprowadzano do zbor-
nych punktów poboru, gdzie odbywa-
ło się losowanie osób, które nie wrócą
już do domów.

Do czasu uruchomienia pierw-
szej linii kolejowej na wschód,
tj. Kolei Warszawsko-Peters-

burskiej (15 września 1862 r.), a w rze-
czywistości do 1865 r., słowa „pójdą w
sołdaty” należało rozumieć dosłownie.
Osoby, które miały nieszczęście być wy-
losowanymi, z miejsca stawały się żoł-
nierzami. Następnie formowano z nich
grupy (partie) po ok. 400 ludzi, które
pod nadzorem kierowano pieszo na
wschód, najczęściej do garnizonów na
Kaukazie, rzadziej na Syberii. Średnio
na dwóch rekrutów przypadał jeden
żołnierz eskorty. Trasa przemarszu po-
dzielona była na etapy, liczące średnio
22 wiorsty, tj. 23,5 km. Na Kaukaz re-
kruci z Królestwa maszerowali średnio
pół roku, a do garnizonów syberyjskich
jeszcze dłużej.  Trzeba też pamiętać, że
ta gigantyczna piesza wędrówka zaczy-
nała się na przełomie listopada i grud-
nia, a więc w nadzwyczaj niesprzyjają-
cych warunkach klimatycznych, prak-
tycznie po bezdrożach. Nocowano w
chłopskich chałupach (jeśli były) lub w
specjalnych „rządowych” budynkach
nazywanych „etapami”. Rekruci spali
na pryczach wyłożonych słomą, ale naj-
częściej na gołej ziemi, bo słomy zwykle
brakowało, w przeciwieństwie do bru-
du i robactwa. Jeden z autorów, opisu-
jących drogę rekrutów podał m. in.: „ W
ciągu dnia rekrut otrzymywał suchy
prowiant, dopiero po przyjściu na noc-
leg mógł liczyć na ciepłą strawę. Bywa-
ło jednak bardzo często, że wieczorem
nie tylko ciepłej, ale żadnej strawy się
nie doczekał, bo dla podoficerów odpo-
wiedzialnych za przygotowanie pro-
wiantu była to znakomita okazja do
okradania bezbronnego rekruta”.   Czas
przemarszu nie zaliczany był do okresu
obowiązkowej służby.

Warmii rosyjskiej (liczącej ok.
miliona żołnierzy) do 1873
r. praktycznie nie było ko-

szar. Wyjątkiem były pułki lejb-gward-
yjskie i niektóre grenadierów. Wojsko
okrągły rok kwaterowało w ziemian-
kach, namiotach lub chłopskich cha-
tach.  Warunki służby były tragiczne.
Wyliczono, że w czasach Mikołaja I, tj.
w latach 1826 -1855 r.,  z powodu złych
warunków służby, umierało średnio w
ciągu roku 40 tysięcy żołnierzy, czyli

ok. 4% (nie licząc ewentualnych strat
wojennych). Tak więc poborowy z Kró-
lestwa Polskiego, który pieszo dotarł
do swego garnizonu na Kaukazie lub
Syberii, miał niewielkie szanse przeżyć
20, a później 15 lat służby (jeżeli nie
dołożono mu dodatkowych lat „kar-
nych”).  Wielu wręcz bało się drogi po-
wrotnej, toteż ci, którzy przeżyli, sta-
rali się jakoś urządzić na miejscu. W
tych okolicznościach, branka zarządzo-
na  w 1863 r. przez margrabiego Wielo-
polskiego oznaczała w praktyce, dla
młodych mężczyzn ujętych w spisach,
zniknięcie ze świata żywych. Ludzie
wcieleni do rosyjskiego wojska  w mini-
malnym procencie powracali do swych
rodzin. Przez 15 – 20 lat ich służby
umierali rodzice, rodzeństwo dokony-
wało podziału majątku, więc ewentual-
nie powracający w rodzinne strony sta-
wał się osobą obcą, bez rodziny, bez
przyjaciół, bez domu, a najczęściej tak-
że bez środków do życia. Większość na-
szych przodków, szczególnie  z ośrod-
ków miejskich, w tym przede wszystkim
z Warszawy, zdawała sobie doskonale
sprawę, że wcielenie do carskiej armii w
praktyce równa się  wyrokowi śmierci.
Jeżeli na te uzasadnione obawy nałoży-
my uwarunkowania polityczne, to nic
dziwnego, że w mroźną styczniową noc
1863 r. bardzo wielu wolało udać się
do lasu, gdzie miejscem zakwaterowa-
nia były leśne szałasy, niż dać się wcie-
lić do imperialnego wojska.

Powstanie trwało 14 – 15 miesię-
cy, a więc dłużej niż jakiekol-
wiek inny polski zryw. Około

100 tysięcy ludzi (wszelkich stanów  i
narodowości) przeszło przez szeregi
powstańczych oddziałów. Stoczyli oni
około 1230 bitew i potyczek, z czego
956  w Królestwie, 237 na Litwie oraz
35 na Ukrainie, a działania powstań-
cze objęły nawet Kurlandię. Trwało w
warunkach o wiele trudniejszych niż
poprzednie, albowiem bez udziału re-
gularnych jednostek Wojska Polskiego
oraz pomocy polskiej administracji. To-
czyło się przy miażdżącej przewadze
Imperium Rosyjskiego w każdej dzie-
dzinie i przy daleko posuniętej współ-
pracy Prus przy jego tłumieniu. Powsta-
nie swoim zasięgiem objęło prawie ca-
łe terytorium przedrozbiorowej Rze-
czypospolitej będące w posiadaniu Ro-
sji.  Tylko na ziemiach Królestwa Pol-
skiego, a więc na niewielkim skrawku
Rzeczypospolitej, stacjonowało wów-
czas około 100 tys. regularnego wojska
rosyjskiego, dowodzonego przez zawo-
dowych oficerów, doświadczonych pod-
czas tłumienia rewolucji węgierskiej w
latach 1848-49, jak też w wojnie krym-
skiej, wprawdzie przegranej przez Ro-
sję, ale wnoszącej wiele do strategii,
taktyki i wyposażenia sił rosyjskich.

A nalizując postawy naszych
przodków, trzeba pamiętać, że
na terenie Królestwa Polskiego

już w 1833 r. wprowadzono stan wy-
jątkowy, który został zamieniony w do-

bie Powstania Styczniowego (14 paź-
dziernika 1861 r.) i  rewolucji 1905-1907
na stan wojenny.   W przypadku stanu
wyjątkowego przestępstwa polityczne
należały do kompetencji sądów wojsko-
wych;   w przypadku  stanu wojennego
do sądów wojenno-polowych. Ten dru-
gi rodzaj sądów miał charakter sądu do-
raźnego, postępowanie było skrócone, a
sądy często orzekały karę śmierci. Kara-
mi dodatkowymi były zazwyczaj: utra-
ta wszelkich praw i mienia. Synowie
szlachty, którzy stanowili większość po-
wstańców, doskonale wiedzieli  o kon-
sekwencjach, które mogą dotknąć ich
osobiście, ale także mogą objąć ich rodzi-
ny – po ewentualnej utracie majątku
skazywane na społeczną deklasację i ży-
cie w nędzy. W wyniku represji skonfi-
skowano 1660 majątków w Królestwie
Polskim oraz 1800 na tzw. ziemiach za-
branych. Część skonfiskowanych mająt-
ków rozparcelowana została w trakcie
rosyjskiej reformy uwłaszczeniowej, ale
znaczna ich część rozdano oficerom i
urzędnikom zasłużonym  w tłumieniu
powstania. Pewna część, np. dobra po-
misjonarskie na terenie obecnej dzielni-
cy Ursynów – rozprzedane zostały osad-
nikom niemieckim. 

O bok drobnej i średniej szlach-
ty w powstanie zaangażowa-
ła się niewielka liczba przed-

stawicieli najznakomitszych rodów Rze-
czypospolitej, zdecydowana większość
arystokracji starała się być jak najdalej
od powstania. Do tej nielicznej grupy
patriotów należał hrabia Andrzej Artur
Zamoyski (1800-1874), bogaty arysto-
krata, m. in. założyciel Towarzystwa
Żeglugi Parowej na Wiśle (1848),  zało-
życiel Warsztatów Żeglugi Parowej w
Warszawie (1851), a od 1850 r. prze-
wodniczący Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego w Królestwie Polskim – au-
tentyczny przywódca polskiego zie-
miaństwa. Mocno zaangażowany w po-
moc spiskowcom, we wrześniu 1862 r.
zmuszony został przez władze do
opuszczenia kraju. 

I nnym przykładem jest Włodzi-
mierz książę Światopełk-Czetw-
ertyński (1837-1918) – sybirak,

który po powrocie z zesłania otrzymał
wsparcie swojej wpływowej rodziny
oraz „dobrze” się ożenił, co umożliwiło
mu zachowanie statusu sprzed zesła-
nia. Był później m. in. prezesem Towa-
rzystwa Kredytowego Ziemskiego.

Mniej szczęścia miał natomiast Leon
hrabia Plater, który  8 czerwca 1863 r.
z wyroku sądu wojenno-polowego zo-
stał rozstrzelany w Dyneburgu.  

W wyniku akcji pacyfikacyj-
nej i carskich represji mor-
dowano powstańców i oso-

by sprzyjające powstaniu. Na wszelkie
rodzaje kary zesłania, skazano łącznie
około 40 tysięcy osób, z czego blisko 4
tys. na karę katorgi. W rosyjskim usta-
wodawstwie tego okresu występowało
pojęcie: „najbardziej oddalone  miejsce
Syberii”, a zesłanie w tak określony
punkt było najwyższą sankcją w katego-
rii zesłań. Miejscami takimi były okręgi
wierchojański i kołymski znajdujące się
w obwodzie (ros. obłast’) jakuckim
Wschodniej Syberii. Obwód ten trak-
towany był przez władze rosyjskie jako
swoisty karcer syberyjskiej zsyłki. Nie-
których powstańców, jako ukaranych
dodatkowo lub specjalnie surowo osą-
dzonych, przykuwano do taczek. Le-
pecki napisał na ten temat: „Taki nie-
szczęsny skazaniec ciągnął za sobą ten
ciężar nie tylko przy ciężkiej pracy w
kopalni, ale również po jej ukończeniu,
gdy zamykano go na noc w celi. Praco-
wał, jadł i spał przykuty łańcuchem do
ciężkiego martwego przedmiotu na ca-
łe lata, a często do końca okropnego
życia”. 

W wyniku Powstania Stycz-
niowego Polska poniosła
znaczne straty w ludziach,

szczególnie tych wykształconych. Po-
niosła też ogromne straty materialne,
wynikające głównie z przejęcia dużej
liczby majątków ziemskich przez rosyj-
ski skarb państwa, co niewątpliwie
zmniejszyło ekonomiczne możliwości
polskiego społeczeństwa. W tym miej-
scu należy zauważyć, iż pomimo wiel-
kiego szacunku, jakim międzywojenne
społeczeństwo  (w tym szczególnie Jó-
zef Piłsudski)  darzyło powstańców
styczniowych – II Rzeczpospolita nie
zdecydowała się nigdy na zwrot skon-
fiskowanych majątków poszkodowa-
nym w wyniku carskich represji. Ówcze-
sne społeczeństwo uważało takie roz-
wiązanie za sprawiedliwe, gdyż pań-
stwo polskie było na dorobku i miało pil-
niejsze wydatki. Warto o tym pamię-
tać szczególnie obecnie, gdy na naszych
oczach bezwstydnie rozkradane jest
publiczne mienie, co określane jest mia-
nem warszawskiej reprywatyzacji.

155. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Strach było pójść w sołdaty
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BBRROOKKEERR leasingowy,
activus@activus.com.pl, 
602 172 644

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

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 602 77 03 61

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 791 394 791

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

BBEEZZPPOOŚŚRREEDDNNIIOO sprzedam
mieszkanie 62,3 m2 na ul. Gawota,
02-830 Warszawa. Od wschodu
salon z aneksem kuchennym,
balkon od zachodu, 2 pokoje z
balkonem oraz łazienka i
garderoba, I piętro. Miejsce
garażowe, wejście z klatki
schodowej oraz parking przed
budynkiem. Osiedle strzeżone.
Cena 510 tys. zł + garaż zł. 
Tel 695 368 544

SSKKUUPP AAUUTT I MOTOCYKLI
KAŻDY STAN
791 373 004

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

22 649 40 27, 691 502 327

DDWWUUPPOOKKOOJJOOWWEE 56 m2

Piaseczno,601 28 90 47
DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjne Prażmów,

602 77 03 61

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

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

MMiieesszzkkaanniiaa::
! 6600 mm22, Nowe Miasto, super

standard, cisza, spokój, 601 720 840
!CCeennttrruumm,75 m2, 3 pok., 

ul. Wilcza,  świetny standard, do
wejścia, 601 720 840

!MMookkoottóóww, 47 m2, 
2 pokoje,wysoki standard, blisko
metra, ochrona, garaż, 
601 720 840

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

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

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

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

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

!OOttwwoocckk, 50 m2, Wioska
Szwajcarska, ładne, ciche
mieszkanie, 601 720 840

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

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

!UUrrssyynnóóww, 5 pok.,127 m2,
piękne mieszkanie do wejścia,
okazja - dobra cena, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, piękny pend house,
128 m2, 4 pok, z widokiem na Las
Kabacki, tylko 950 tys.zł.,, 601 720 840

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

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

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

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

! SSeeggmmeenntt 220 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, bardzo ładny. 
Cena -  1 450 tys. zł, 601 720 840

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

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

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

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

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

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

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

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

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

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem,
400 zł/m2, 601 720 840

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!MMookkoottóóww 125 m2, Pod

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

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

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

!WWiillaannóóww, lokal handlowy 
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840 
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AATTRRAAKKCCYYJJNNEE warunki dam
fryzjerce, 501 143 827 

BBIIUURROO NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
poszukuje sprzedawcę z
doświadczeniem i sekretarkę, 
602 77 81 44, mail:
adampolski@adampolski.pl

LLEEKKAARRZZYY:: medycyny
rodzinnej, internistę,

medycyny pracy, 
neurologa, kardiologa,

PIELĘGNIARKI  
605 440 831; 
22 651 70 75; 
609 373 582

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ w rejonie
Warszawy blacharzy-dekarzy.
Praca staŁa, możliwość
zakwaterowania na miejscu, 
22 756 84 89 

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ do przyuczenia w
zawodzie blacharz-dekarz. Praca
stała, możliwość zakwaterowania
(rejon Warszawy), 22 756 84 89 

ZZAATTRRUUDDNNIIMMYY operatora prasy
krawędziowej, ślusarza – do
przyuczenia, Go?ków k/Piaseczna,
tel. 602 253 180, 
casmet-system @ wp.pl  

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

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

BBIIUURROO RRAACCHHUUNNKKOOWWEE, 
606 234 106

BBiiuurroo RRaacchhuunnkkoowwee 
KKAAGGRRAANN

Jednolity Plik Kontrolny
usługi księgowo-kadrowe, 

ewidencja VAT, 
deklaracje do US i ZUS, 

608 510 791

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, pluskwy,
prusaki, 606 652 601

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, gładzie gipsowe,

reperacje ścian, 603 623 341
MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 

505 73 58 27
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907
MMAALLOOWWAANNIIEE, szpachlowanie,

ocieplanie poddaszy, 513 137 581

MMAALLOOWWAANNIIEE, tapetowanie,
remonty, 787 231 129

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

RREENNOOWWAACCJJAA dzieł sztuki,
obrazów, antyków, mebli, 
509 094 044

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

SSTTOOLLAARRSSKKIIEE,, naprawy, 
606 126 099

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO,, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26,
22 842 94 02

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem,
styrobeton, 668 327 588

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

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

DDOOMM OOPPIIEEKKII  Piaseczno, 
22 757 20 19
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje DDiioonniizzyy SSiieemmiiąąttkkoowwsskkii
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Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..

Co i kto Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

2 2  4 4 3  6 4  0 0
Wydział Obsługi Mieszkańców

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

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

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

SSoobboottaa,, 2200 ssttyycczznniiaa,, 1166..0000:: Zi-
ma w mieście – „Zimowy Bal”.
Karnawałowa zabawa taneczna
dla dzieci. W programie występ
iluzjonistki. Przebrania mile wi-
dziane. Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 2211 ssttyycczznniiaa,, 1188..0000::
seans filmowy z cyklu „W Starym
Kinie ze Stanisławem Janickim”.
W programie komedia „Czy Lucy-
na to dziewczyna?” (Polska 1934,
reż. Juliusz Gardan, w rolach gł.
Jadwiga Smosarska, Eugeniusz
Bodo). Wstęp wolny.*

PPoonniieeddzziiaałłeekk,, 2222 ssttyycczznniiaa ii
cczzwwaarrtteekk,, 2255 ssttyycczznniiaa,, 1100..0000 ii
1111..1155:: Zima w mieście – warsz-
taty „Zimowe zabawy dłutem i
kredką”. Wstęp wolny.* Ilość
miejsc ograniczona.

WWttoorreekk,, 2233 ssttyycczznniiaa,, 1100..0000 ii
1111..4455:: Zima w mieście – warszta-
ty „Budujemy z lego”. Wstęp wol-
ny.* Ilość miejsc ograniczona.

ŚŚrrooddaa,, 2244 ssttyycczznniiaa,, 1188..0000:: wy-
dawanie bezpłatnych kart wstę-
pu na:

- spektakl „Cohen w teatrze”
(Teatr Za Daleki w Domu Sztu-
ki, niedziela, 28 stycznia,
19.00)*

- koncert z cyklu „Marek Ma-
jewski i jego goście” (wyk. zespół
Voice Band, Marek Majewski, po-
niedziałek, 29 stycznia, 19.00).*

W Galerii Domu Sztuki do 25
stycznia czynna jest wystawa ma-
larstwa Bartosza Malinowskie-
go „Jestem by…”. Wstęp wolny.

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

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

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

2200..0011 oo ggooddzz 1188::3300 odbędzie
się iM Rock Koncert Zima 2018.
Zagrają na nim uczestnicy
Warsztatów Rockowe iM Gra-
nie, które mają miejsce w tym
tygodniu (15-19.01). Jako gość
specjalny wystąpi znakomity ze-
spół rockowy z Imielina - Rado-
sław Stolar, pod wodzą chary-
zmatycznego Dariusza Krasno-
dębskiego.

Gwarantujemy Rockowe emo-
cje i rodzinną atmosferę!

Podczas koncertu wystawa,
poczęstunek, niespodzianki..

2211 ssttyycczznniiaa ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
1188 – zapraszamy na koncert z
cyklu “ Wielka sława to żart” -
ŚPIEWAJĄCA RODZINA KACZ-
MARKÓW, fortepian - Andrzej
Płonczyński. Wstęp - zaprosze-
nia do odbioru w DK Imielin
od 12 stycznia (piątek) od
godz. 18.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

1188..0011,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
– Cykl pt. „Spotkanie z cieka-
wym człowiekiem”. Gościem bę-
dzie piosenkarka Rena ROLSKA
znana  z  wielu przebojów  m.in.
„Złoty pierścionek” 

2255..0011,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
– KLUB PODRÓŻNIKA pt. „NIE
TYLKO GORYLE” odwiedzimy
UGANDĘ, KENIĘ I TANZANIĘ z
podróżniczką Teresą ŻOŁĄDEK

Jeszcze tylko do 25 stycz-
nia można w Galerii ursy-
nowskiego Domu Sztuki
SMB „Jary” oglądać wy-
stawę malarstwa Barto-
sza Malinowskiego „Je-
stem by…”. 

Na wernisażu autor (rocznik
1969) tłumaczył jej tytuł swo-
im przeświadczeniem, że każ-
dy człowiek rodzi się po coś, w
jakimś celu, jest by… i tu swoim
dalszym życiem dokańcza to
zdanie po trzykropku. Bartosz
Malinowski pochodzi z Ostró-
dy, ale od dłuższego czasu
mieszka na Ursynowie. Studio-
wał na ASP im. Władysława

Strzemińskiego w Łodzi. Po 27
latach pracy w reklamie wrócił
do swojej pasji – malarstwa. W
Domu Sztuki prezentuje wiel-
koformatowe, duże obrazy, za-
równo figuratywne (w kilku z
pojawiają się pięknie ujęte mo-
tywy chrześcijańskie), jak i abs-
trakcyjne. Większość utrzymana
jest w żywej, jasnej kolorystyce,
która w te na ogół ponure, ciem-
ne dni zimowe oddziałuje na od-
biorcę antydepresyjne. A od-
biorca, przystając przed po-
szczególnymi dziełami, ma co
podziwiać i nad czym się zasta-
nowić. „Lubię, gdy obrazy mó-
wią więcej niż tylko to co na nich

widać” – pisze Malinowski w
notce odautorskiej. I takie też
obrazy tworzy.

Wystawa Malinowskiego w Domu Sztuki
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