
IS
S

N
 1

6
4

0
–4

0
5

X
   

   
   

  
W

Y
C

H
O

D
Z

I O
D

 2
0

0
0

 R
O

K
U

19 maja 2016        czasopismo bezpłatne Nr 20 (810)

Czyt. str. 8 i  9



2

W politycznym zamiesza-
niu, jakie mamy obec-
nie w kraju, partia dyk-

tująca wszystkim warunki często
odwołuje się do wydarzeń histo-
rycznych, starając się upamiętnić
zasługi niedocenianych dotych-
czas bohaterów. Jakoś cicho było
jednak w rządowych i prorządo-
wych wystąpieniach na temat
przewrotu majowego 1926, któ-
rego 90. rocznica minęła kilka dni
temu. Zamachu stanu dokonał
wtedy najprawdziwszy bohater
narodowy, nawykły do działań re-
wolucyjnych Józef Piłsudski, który
wprawdzie sześć lat wcześniej za-
służył się wiekopomnie, odpierając
bolszewicki najazd na Polskę, ale
nie bardzo mógł się pogodzić z nor-
malnym trybem działania pań-
stwa demokratycznego. Tym bar-
dziej, że w warunkach rozwrzesz-
czanej „sejmokracji” gospodarka
leżała martwym bykiem, a towa-
rzysze broni twórcy Legionów zo-
stali odsunięci na bok. 

W dniach 12-15 maja
1926 z inspiracji Piłsud-
skiego jeden żołnierz

polski strzelał do drugiego żołnie-
rza polskiego, a do ulicznych walk
w Warszawie włączyli się również
– po cichu uzbrojeni – zwyczajni
bandyci. Wedle oficjalnych da-
nych, zamach przyniósł 379
śmiertelnych ofiar. Premier Win-
centy Witos i prezydent Stanisław

Wojciechowski wykorzystali naj-
nowocześniejszy naówczas wyna-
lazek techniki i uciekli „aeropla-
nami” do Poznania (dał nam
przykład Bonaparte, jak uciekać
mamy?). Ta dobra tradycja spie-
przania gdzie się da utrzymała
się, jak wiadomo, do września
1939 roku, gdy w obliczu nawały
niemieckiej i sowieckiej umknęli w
popłochu do Rumunii prezydent
Ignacy Mościcki, premier Felicjan
Sławoj Składkowski, a obok nich
nawet sam wódz naczelny
Edward Śmigły-Rydz pozwolił so-
bie śmignąć w bezpieczne miejsce
za granicą. 

H istorycy już ładnych parę
lat temu skakali sobie do
oczu, gdy zaczęto porów-

nywać przewrót majowy 1926 ze
stanem wojennym, wprowadzo-
nym w grudniu 1981 przez gene-
rała Wojciecha Jaruzelskiego. W
końcu w obu wypadkach przetrą-
cono kręgosłup państwa mniej lub
bardziej demokratycznego, zła-
mano prawo, tyle że w odróżnie-
niu od dowódców związanym z
Piłsudskim – ani Jaruzelski, ani
współdziałający z nim generało-
wie nie wydali oficjalnego rozka-
zu strzelania do rodaków, więc w
porównaniu z majem 1926 śmier-
telnych ofiar prawie nie było – wy-
jąwszy 9 górników z Wujka, któ-
rych zastrzelili pacyfikujący ko-
palnię zomowcy, oraz tych prze-
ciwników reżimu PRL, których
dosięgły podstępne działania es-
beckie. 

D ziś coraz większa liczba ko-
mentatorów wskazuje na
prowadzące – ich zdaniem

– do totalitaryzmu poczynania
prezesa Prawa i Sprawiedliwości –
Jarosława Kaczyńskiego. Na ra-
zie przedstawiciele tej partii pod-
kreślają, że wciąż mamy w Polsce

demokrację, ponieważ nie strzela
się do uczestników antyrządowych
protestów, ale obawy zaczynają
narastać w związku z tworzeniem
formacji obrony terytorialnej, któ-
ra – jak twierdzą defetyści – może
być użyta do tłumienia społeczne-
go oporu przeciwko władzy. Po za-
machu majowym nastąpił – jak
wiadomo – okres „sanacji”, czyli
uzdrawiania państwa i podobną
sanację mamy obecnie pod hasłem
„dobrej zmiany”, wprowadzanej
przez PiS po wyborach z paździer-
nika ubiegłego roku. Na pewno
nie jest to zmiana, jakiej się doko-
nuje w białych rękawiczkach,
wciąż bowiem trwa festiwal depta-
nia przez PiS pozbawionej ogól-

nopolskiej władzy Platformy Oby-
watelskiej i jej satelitów. Szkoda
tylko, że tzw. audyt poprzednich
rządów (PO i PSL) sprowadził się
w Sejmie do wielogodzinnych za-
rzutów (często nieuzasadnionych
– jak choćby w wypadku „złotego
mercedesa” jednego z szefów pań-
stwowej spółki), podczas gdy stro-
nie krytykowanej dano zaledwie
chwilkę na odpowiedź. 

P o zamachu majowym pił-
sudczycy pozbyli się 30 spra-
wujących ważne funkcje ge-

nerałów i 550 oficerów niższej ran-
gi. Analogicznej czystki w forma-
cjach mundurowych, w korpusie
urzędników, prokuratorów, poli-
cjantów, a także dziennikarzy do-

konuje się teraz. Jest to więc gene-
ralne przewietrzenie, połączone z
miażdżącą krytyką ośmioletniego
sprawowania władzy przez koali-
cję PO-PSL. Tej koalicji na pewno
jest co zarzucić, tak naprawdę jed-
nak w niczym nie odróżniała się
ona od swoich poprzedników, jeśli
chodzi o kolesiostwo i rozgrywa-
nie partykularnych interesów. Na
ogromny dług publiczny, na pod-
minowanie systemu emerytalne-
go, na likwidację rodzimego prze-
mysłu, na zaprowadzenie młodzie-
ży w ślepą uliczkę bezrobocia – zło-
żyły się jednak działania wielu ko-
lejno dominujących w Sejmie par-
tii, w których przecież odnajdowa-
li się i głosili nierzadko całkiem od-

mienne od niż teraz poglądy dzi-
siejsi członkowie PiS, raz będący
przeciwko Unii Europejskiej, in-
nym razem chwalący naszą do niej
przynależność. Nawet skandalicz-
ne bałaganiarstwo w wojsku i
BOR, które doprowadziło do trzech
dramatycznych katastrof – heli-
koptera Mi-8 z Leszkiem Millerem
w Lasach Chojnowskich pod Pila-
wą, Casy pod Mirosławcem i Tupo-
lewa 154M z prezydentem Lechem
Kaczyńskim pod Smoleńskiem, by-
ło pospólnym dziełem kilku ugru-
powań partyjnych, a już ten ostat-
ni nieszczęsny lot osobiście firmo-
wał i nadzorował bezpośrednio na
pokładzie dowódca wojsk po-
wietrznych generał Andrzej Bła-
sik, który – jak wiadomo – dołączył
do listy ofiar. 

C zymś niesłychanie żenują-
cym są więc dzisiejsze kłót-
nie i permanentne pysków-

ki prominentnych polityków, za-
praszających się, a jednocześnie
unikających nawzajem i sprowa-
dzających wszelkie obrady do jed-
nego wielkiego nieporozumienia.
Dzieje się tak nie tylko na szczeblu
ogólnopolskim, lecz także lokal-
nym, czego najbardziej jaskrawym
przykładem liczne nieobecności
Hanny Gronkiewicz-Waltz (PO)
na sesjach Rady Warszawy, co
oznacza chyba, że sprawująca
funkcję prezydenta miasta sza-
cowna pani profesor ma warsza-
wiaków głęboko w d...pie.  Na ta-
pecie jest akurat gorący problem
coraz bardziej skandalicznej re-
prywatyzacji stołecznych nieru-
chomości. Jeśli więc w tej sprawie
coś ma ruszyć do przodu, prezy-
dentka na pewno nie może odwra-
cać się tyłem. 

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Wywiad z burmistrzem Ursynowa Robertem Kempą

DZIELNICA MA PIENIĄDZE, ALE NIE MA...ZIEMI!
PPAASSSSAA:: JJaakkiiee ssąą oobbeeccnniiee nnaajjwwaażżnniieejj-

sszzee pprroobblleemmyy ddoo rroozzwwiiąązzaanniiaa nnaa UUrrssyy-
nnoowwiiee??

RROOBBEERRTT KKEEMMPPAA:: Z jednej strony to
są te bieżące, doskwierające na co
dzień, chociażby problem miejsc par-
kingowych, zwłaszcza w tej części, któ-
ra jest najbliżej planowanego tunelu
Południowej Obwodnicy Warszawy.
Tam kilkaset kolejnych miejsc parkingo-
wych zniknie. Już teraz, gdy wracam o
późnej porze do domu, widzę jakie są
problemy z parkowaniem. 

AAllee cchhyybbaa ssyyttuuaaccjjaa nnaa UUrrssyynnoowwiiee PPóółł-
nnooccnnyymm jjeesstt ttrroocchhęę ggoorrsszzaa??

To prawda. Bodaj najgorzej jest na
Stokłosach. A na Jarach to są jeszcze
zaszłości sięgające tak naprawdę lat
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
– budowano bloki z planem miejsc
parkingowych 0,3 na jedno mieszka-
nie, a potem 0,7. Teraz w tych gospo-
darstwach domowych są nawet po
dwa samochody na rodzinę. Na Ursy-
nowie na jedno gospodarstwo przy-
pada średnio 1,3 samochodu, czyli
opisowo ujmując: na 3 mieszkania są
4 samochody. 

To są problemy bieżące, związane z
poprawą organizacji ruchu, stworze-
niem przestrzeni do parkowania. Ale
mamy też mniejsze problemy – bardziej
lokalne. To kwestia ławek, jakiś nasa-
dzeń zieleni, miejsc do aktywnego spę-
dzania czasu wolnego, takich jak siłow-
nie plenerowe. I chociaż nasza dzielni-
ca posiada ich najwięcej, to nadal mam
zgłoszenia od mieszkańców o potrzebie
ich tworzenia w nowych lokalizacjach
. Na Zielonym Ursynowie mieszkańcy
potrzebują na przykład większej liczby
placów zabaw.

CCzzyy nnaajjwwiięękksszzyymm pprroobblleemmeemm nniiee jjeesstt
zzaakkoorrkkoowwaanniiee ggłłóówwnnyycchh aarrtteerriiii ww ggoo-
ddzziinnaacchh sszzcczzyyttuu??

W mojej ocenie na ursynowskich uli-
cach nie jest to tak duży problem. Oczy-
wiście występuje, ale to nic w porówna-
niu z korkami, w których stoimy w Śród-
mieściu czy też na Mokotowie. Tylko
gdy wjeżdżam na Dolinkę Służewiecką
czy też Rzymowskiego, to jestem do-
słownie podminowany. Ale sam prze-
jazd ursynowskimi ulicami do domu
nie jest już tak uciążliwy.  

JJaakkiiee ppaann zzaatteemm ddoossttrrzzeeggaa iinnnnee iissttoott-
nnee pprroobblleemmyy ww ddzziieellnniiccyy??

Jednym z takich problemów jest
stworzenie instytucjonalnej formy
wsparcia seniorów. Takiego miejsca –
można go nazywać Klubem Seniora –
brakuje. Ursynów jest często nazywany
dzielnicą ludzi młodych, ale jak popa-
trzymy na statystyki, to okazuje się, że
obok 30 tys. osób poniżej 18 roku życia
mamy także 30 tys. mieszkańców w
wieku powyżej 60 lat. Pamiętajmy, że ci,
którzy wprowadzili się na Ursynów, tak
jak moi sąsiedzi, w 1983-1984 roku,
nie mówiąc już o tych, którzy wprowa-
dzili się pod koniec lat siedemdziesią-
tych – to osoby będące wtedy 30-, 40-
latkami. Teraz mają już po 60, 70 lat, a
biorąc pod uwagę wysokość naszych
emerytur, raczej  im nie „grozi” przenie-
sienie się do domku z ogródkiem pod
Warszawą. Im trzeba więc coś zapropo-
nować. Jak dotychczas, ofertę dla senio-
rów tworzymy poprzez biblioteki, kur-
sy oraz poprzez inne działania urzędu,
realizowane przez biuro polityki spo-
łecznej – chociażby bieżące wydatki na
opiekunów socjalnych dla starszych
osób czy też projekty dotyczące tele-
opieki. Mnie chodzi o jednak o stwo-
rzenie osobnej instytucji, miejsca wielo-
funkcyjnego, do którego będzie miała
prawo wstępu nie tylko osoba 60 plus.
To ma być miejsce, w którym musi być
swoista wymiana pokoleniowa. W któ-
rym osoby młodsze będą uczyć senio-
rów na przykład korzystania z kompu-
tera, a z drugiej strony osoby starsze
będą mogły przekazywać swoje do-
świadczenie życiowe. Moim marzeniem
w perspektywie kilku, kilkunastu naj-
bliższych lat jest stworzenie właśnie ta-
kiego miejsca.

SSttaarrssii mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa mmaajjąą
zzaappeewwnnee jjeesszzcczzee wwiięękksszzee ppoottrrzzeebbyy......

Mówiąc o miejscu dla seniorów, mam
na myśli nie tylko obiekt zwany roboczo
Klubem Seniora, ale stworzenie całej
infrastruktury dla osób starszych. Bo
potrzebne są ławeczki, małe skwerki,
gdzie można wypocząć. Z punktu wi-
dzenia osoby w tak zwanym kwiecie
wieku czy poruszającej się samocho-
dem, nie jest problemem przeniesienie
zakupów z samochodu, autobusu czy
metra do domu. Osobom starszym to
już sprawia trudność. Dlatego potrzeb-
ne jest takie miejsce, nawet przed blo-
kiem, gdzie będzie można na chwilę
złapać oddech i pójść dalej z tymi zaku-
pami. Gdy spotykam się z mieszkańca-
mi, zwracają mi uwagę, że w drodze
pomiędzy przychodnią na Romera a
metrem przydałoby się na przykład po-
prawić nawierzchnię, ale jednocześnie

zrobić jakieś dodatkowe ławeczki, żeby
można było przysiąść, odpocząć. Jest
taki projekt do budżetu partycypacyjne-
go, który mi się bardzo podoba, żeby za-
instalować ławeczki dla osób, które
przyjeżdżają do Instytutu Onkologii i
Hematologii. Tutaj oczywiście mówi-
my o osobach chorych. Natomiast mu-
simy pamiętać, że już sam wiek często
determinuje nasze możliwości funkcjo-
nowania.

CCzzyy ww kkoońńccuu ppoowwssttaanniiee nnaa wwyyssookkiimm
UUrrssyynnoowwiiee DDoomm KKuullttuurryy zz pprraawwddzziiwwee-
ggoo zzddaarrzzeenniiaa??

Oczywiście, będzie Dom Kultury.
Dotychczasowy projekt w zasadzie nie
ulegnie zmianie. Chcemy na jego pod-
stawie ogłosić przetarg. Mamy na jego
realizację 26 milionów złotych. Zarząd
i Rada dzielnicy podjęły już stosowne
uchwały. Jeśli w w czerwcu Rada War-
szawy poprze projekt, to jeszcze w wa-
kacje ogłosimy przetarg. Być może uda
się poczynić przy tym projekcie pewne
oszczędności i wtedy zlecimy prace
nad projektem zamiennym. Chodzi o
niektóre rozwiązania wewnątrz bu-
dynku, bo cała jego kubatura nie ule-
gnie zmianie. W zeszłym roku na zle-
cenie dzielnicy została wykonana kon-

cepcja „odchudzenia” tego projektu,
po to, żeby wystarczyło nam środków
finansowych. Przypomnę, że pierwot-
ny projekt był wyceniany na 37-38 mi-
lionów złotych. Obecnie jest to kilka-
naście milionów złotych mniej. W za-
gospodarowaniu zewnętrznym zrezy-
gnowaliśmy między innymi z wszel-
kiego rodzaju wodotrysków i to za-
równo w przenośni, jak i w sensie do-
słownym. Może zrealizujemy to kie-
dyś, w przyszłości. 

Chciałbym, żeby zarówno Dom Kul-
tury, jak i Klub Seniora nie były miejsca-
mi koncentrującymi się tylko na ak-
tywności, które mają w swoich na-
zwach. Uważam, że takie placówki po-
winny być miejscem aktywności lokal-
nej. Dom Kultury, w którym malarz ma
miejsce do malowania, a w którym nie

odbywają się warsztaty, to już przeży-
tek. Taki sposób funkcjonowania mi-
nął 10,15 lat temu. Zależy mi na tym,
żeby to było miejsce otwarte dla miesz-
kańców, żeby pozwoliło na różnego ro-
dzaju aktywności oraz integrowało ur-
synowian. Główna sala ma mieć 350
miejsc. Ale dla mnie wartością tego Do-
mu Kultury jest także duża liczba
mniejszych sal,  gdzie będą mogły od-
bywać się spotkania obliczone na kilka,
kilkanaście czy kilkadziesiąt osób. Im-
prezy na 500 osób organizujemy na
przykład w Multikinie. Pytanie, czy ko-
lejna tak duża sala jest nam potrzebna.
Dochodzą mnie słuchy, że mieszkańcy
chcą, żeby ta główna sala była więk-
sza, będziemy więc rozważać zmiany.
Niemniej jednak pamiętajmy, że i tak
będzie to największa sala widowiskowa
ze wszystkich miejskich domów kultu-
ry w Warszawie.

Istnieje oczywiście ryzyko, że pogor-
szy się funkcjonowanie spółdzielczych
domów kultury. Ale cóż, budżet dziel-
nicy to nie worek bez dna. Trudno so-
bie wyobrazić utrzymywanie dwóch
dzielnicowych domów kultury – jed-
nego na Wysokim i drugiego na Zielo-
nym Ursynowie – a jednocześnie kil-
ku małych, spółdzielczych, które są w

tej chwili dofinansowywane z budżetu
dzielnicy. Jeżeli jedna czy druga spół-
dzielnia podejmie decyzję o zamknię-
ciu obiektu, to trzeba będzie zadbać o
to, żeby te nowe domy kultury przeję-
ły zadania tych małych. 

PPooddoobbnnoo nnaa WWyyssookkiimm UUrrssyynnoowwiiee
bbrraakkuujjee sszzkkóółł??

To jest szerszy problem, związany z
brakiem wolnych terenów. A chodzi
przecież nie tylko o szkoły, lecz także o
przedszkola, domy kultury, dom se-
niora czy inne projekty miejskie. Mówi-
my tu o Wysokim Ursynowie, bo na
Zielonym miejsce jeszcze by się znala-
zło. Ursynów ma kilkadziesiąt milio-
nów na przyszłą kadencję w wielolet-
niej prognozie finansowej, które może-
my wydatkować na obiekty kubaturo-

we, takie jak Dom Seniora. Tylko na
chwilę obecną nie jesteśmy w stanie
wskazać lokalizacji. Mamy miejsce na
przedszkole i dwie potencjalne lokali-
zacje na kolejne przedszkola, których
nie możemy wykorzystać bez zakoń-
czenia procesu ustanawiania użytko-
wania wieczystego na rzecz spółdziel-
ni lub zmiany planu. Na Ursynowie za-
istniała kuriozalna sytuacja. Podczas
gdy moi koledzy z innych dzielnic ma-
ją grunty, a nie mają pieniędzy na inwe-
stycje, u nas jest akurat na odwrót. Ma-
my pieniądze, ale nie mamy gruntów.
Ale nie narzekajmy, nie jest u nas aż tak
źle, jak w sąsiednim Wilanowie, gdzie
trzeba było wykupić ziemię od dewelo-
pera pod budowę szkoły. Niemniej ma-
my ból głowy. Gdybym chciał teraz za-
planować budowę kolejnego przed-
szkola, nawet w przyszłej kadencji, to
nie jestem w stanie wskazać lokalizacji
dopóty, dopóki nie zakończymy pro-
cesu, związanego z ustanawianiem
użytkowania wieczystego na rzecz po-
szczególne spółdzielni i nie uwolni się
nam grunt pod budowę. Oczywiście,
kontynuujemy politykę, jaką prowa-
dzili moi poprzednicy czyli rozbudo-
wę przedszkoli i adaptację pomiesz-
czeń na kolejne sale dla dzieci. Nieste-

ty jednak, w tej chwili doszliśmy do
„ściany”. A do tego w styczniu nowy
Sejm zdecydował o wydłużenie czasu
edukacji w przedszkolu z trzech do
czterech lat, co oznacza że problem
braku miejsc w przedszkolach, który
począwszy od czasów burmistrza To-
masza Menciny był przez kolejnych
burmistrzów sukcesywnie rozwiązy-
wany, wraca do nas po raz kolejny. Szu-
kamy więc lokalizacji pod nowe przed-
szkola. Kilka takich miejsc już wskaza-
liśmy. Mamy nadzieję, że staną się one
dostępne jeszcze w tej kadencji władz
dzielnicy. Dostępne – to znaczy, że nie
będą w dzierżawie jednej czy drugiej
spółdzielni mieszkaniowej.

TToo cchhyybbaa mmuussii bbyyćć ffrruussttrruujjąąccee –– mmiieećć
ppiieenniiąąddzzee,, aa nniiee mmóócc iicchh wwyyddaaćć??

O tak, to bardzo frustruje. Są opraco-
wania, z których wynika, że wiele pla-
cówek oświatowych, planowanych jesz-
cze w latach osiemdziesiątych na Imie-
linie, Natolinie czy Kabatach, dotych-
czas nie powstało. Jak opowiadał mi
jeden z członków zarządu z czasów
gminy Ursynów, w latach 90-tych rolni-
cy z Kabat przyjeżdżali pod urząd cią-
gnikami i proponowali sprzedaż swojej
ziemi po 100 dolarów za metr kwadra-
towy, czyli wtedy za jakieś300 złotych.
Ale wtedy władze dzielnicy nie były
tym zainteresowane. Łatwo oceniać z
perspektywy 20 lat, więc nie chciałbym
krytykować posunięć moich poprzedni-
ków. Rozumiem, że wtedy były inne
priorytety. Sam mam nadzieję, że jeśli
chodzi o rozwój Ursynowa na lata 2030-
2040, nic nam nie umknie i nikt za 20
lat nam nie zarzuci, że akurat był dobry
moment, żeby coś zauważyć i zrobić, a
my ten moment przeoczyliśmy.

DDzziięękkuujjeemmyy zzaa rroozzmmoowwęę.. II żżyycczzyymmyy
jjeesszzcczzee wwiięęcceejj ppiieenniięęddzzyy ww bbuuddżżeecciiee
ddzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww ii pprrzzeeddee wwsszzyyssttkkiimm
mmnnóóssttwwaa,, mmnnóóssttwwaa zziieemmii ppoodd nnoowwee
iinnwweessttyyccjjee..

R o z m a w i a ł a  K a t a r z y n a  B r u d n i a s
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Wiadomo już kto zbuduje Szpital Połu-
dniowy. Przetarg wygrała włoska fir-
ma Astaldi. Miasto chciało by, żeby wy-
konawca wszedł już na teren budowy
w czerwcu tego roku. Czy to się uda?
Miejmy nadzieję, że tak i roboty wkrót-
ce ruszą. 

Nad tą inwestycją można powiedzieć, że ciąży
fatum. Po raz pierwszy o konieczności wybudowa-
nia Szpitala Południowego zaczęto mówić już pod
koniec lat 90. ubiegłego wieku, ale do 2011 r. nie
było żadnych konkretów. Budowę szpitala Hanna
Gronkiewicz-Waltz obiecywała już w 2006 r. A
potem w wyborach w 2010 r. Dopiero w 2011 r.
wybrano projekt. Niestety, do dzisiaj nie udało
się rozpocząć budowy. 

Najpierw blokowali onkolodzy
Na to nie godziły się sąsiednie szpitale: Cen-

trum Onkologii oraz Instytut Hematologii i Trans-
fuzjologii . Przez trzy lata sprawa przeciągała się,
bo onkolodzy zaskarżali wszystkie decyzje i nie
ukrywali, że na wolnej działce sami chcą się roz-
budować. 

W końcu w sprawę włączył się wojewoda ma-
zowiecki Jacek Kozłowski, który zaproponował
mediacje. W marcu ubiegłego roku udało się usta-
lić kompromis. Strony uzgodniły, że obie placów-
ki onkologiczne uwłaszczą się na swoich dział-
kach, a miasto zapewni niezależny wjazd na bu-
dowę podczas inwestycji i nie zablokuje działania
istniejących szpitali.

Ratusz zobowiązał się także poszerzyć ul. Pilec-
kiego oraz wybudować fragment ul. Indiry Gan-
dhi, która będzie nową drogą dojazdową do IHiT.

Potem blokowały firmy
Ratusz jednak miał jeszcze jeden problem. Cią-

gle nie mógł rozstrzygnąć przetargu i wyłonić wy-
konawcy, który rozpocznie budowę. Miasto wybra-
ło pięć firm, które miały złożyć oferty. Do przetar-
gu zgłosiło się 13 podmiotów. Jedna, która nie

dostała się do finałowej piątki, zaskarżyła decyzję
i procedura odwoławcza toczyła się przez rok. 

Odwołaniami dotyczącymi pierwszego etapu
przetargu – po Krajowej Izbie Odwoławczej – zaj-
mował się sąd okręgowy. Ten z pytaniem zwrócił
się do Sądu Najwyższego i rozstrzygnięcie sprawy
dodatkowo się wydłużyło. W końcu sąd okręgowy
oddalił skargę jednej z firm i dzięki temu można
było przejść do następnego etapu. 17 maja wybra-
no wreszcie firmę, która zbuduje Szpital Połu-
dniowy. Za 211 milionów zrobi to włoska firma
Astaldi. – Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę –
mówi Barbara Dżugaj, rzecznik prasowa Stołecz-
nego Zarządu Rozbudowy Miasta. 

Jest nadzieja, że się uda
Miasto chce, by wykonawca jeszcze w tym ro-

ku wszedł na teren budowy. Umowa przewiduje,
że termin realizacji to wrzesień 2018 r., ale na
wniosek wykonawcy może być wydłużony do 36
miesięcy od podpisania umowy. Pozostałe firmy,
które złożyły oferty, będą miały jeszcze prawo do
odwołań. Zwykle rozstrzygnięcie spornych kwe-
stii zapadało w ciągu dwóch miesięcy. – Liczymy,
że do końca czerwca podpiszemy umowę z wyko-
nawcą. – mówi rzeczniczka SZRM.

Dobrej myśli jest również burmistrz Ursynowa
Robert Kempa. – Istnieje oczywiście ryzyko, że
jakaś firma się jeszcze odwoła, bo to bardzo atrak-
cyjna oferta – mówi burmistrz. – Mam jednak na-
dzieję, że wszystko dobrze się potoczy i ta sprawa
zostanie w końcu sfinalizowana – dodaje. 

Szpital Południowy ma powstać na Ursynowie
u zbiegu ulic Pileckiego i Indiry Gandi tuż obok
Centrum Onkologii. Będzie to kompleks czteropię-
trowych budynków na ok. 300 łóżek. Na dachu
jednego z nich powstanie lądowisko dla helikop-
terów. W szpitalu mają się znajdować oddziały: in-
ternistyczny, chirurgiczny, ginekologiczno – położ-
niczy oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy. Przy
placówce ma działać przychodnia specjalistyczna. 

K a t a r z y n a  B r u d n i a s  

Ruszyły zapisy do tegorocznego programu „Lato w Mieście”. Karty Uczestnika, kwalifikujące dzieci
do udziału w programie, można składać do 10 czerwca w szkołach uczestniczących w tym programie.
Koszt uczestnictwa to 7 złotych za jeden dzień, ale obejmuje on także obiad wraz z podwieczorkiem.
Wakacyjne Placówki Edukacyjne będą czynne od poniedziałku do piątku w dniach 27 czerwca - 31
sierpnia 2016 r. Placówki będą prowadziły zajęcia w godz. 7.00 – 17.00. Najmłodsi mieszkańcy naszej
dzielnicy będą mogli brać udział w różnorodnych zajęciach: artystycznych, sportowych, edukacyjnych
oraz rozrywkowych przygotowanych przez wychowawców. .

Szczegółowe informacje na stronie internetowej wwwwww..uurrssyynnooww..ppll

Urząd Dzielnicy Ursynów prowadzi konsultacje w sprawie zagospodarowania terenu nad tunelem
Południowej Obwodnicy Warszawy (POW). W czwartek, 19 maja o godzinie 15.00 zaplanowano spacer
obserwacyjno – badawczy. Spacer rozpocznie się przy banerze informacyjnym – ul. Płaskowickiej /róg
al. KEN. W sobotę, 21 maja w godz. 12.00-16.00 ursynowscy urzędnicy zapraszają do mobilnego punktu
konsultacyjnego – ul. Płaskowickiej /róg Stryjeńskich. Spotkania to szansa, aby podzielić się swoimi
przemyśleniami i pomysłami na ten temat POW. 

„Chcemy, aby na Ursynowie powstało kolejne miejsce przyjazne mieszkańcom i odpowiadające ich
potrzebom. Dlatego pytamy mieszkańców o ich oczekiwania oraz pomysły na zaplanowanie przestrzeni
nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy” – mówi Robert Kempa, burmistrz Ursynowa.

W dniu 26 stycznia 2016 r. w Kanadzie,
w Toronto zmarł major Stanisław Mil-
czyński ps. „Gryf”. Miał 97 lat. Był żoł-
nierzem Kampanii Wrześniowej 1939 i
Powstania Warszawskiego. Z terenem
obecnych warszawskich dzielnic Ursy-
nów i Wilanów związał się w czasie
okupacji. 

W 1943 r. objął dowództwo plutonu Armii Kra-
jowej z terenu Pyry – Dąbrówka. Następnie dowo-
dził Oddziałem Dywersji Bojowej „Kedywu” Rejo-
nu V „Obroży” AK, który przeprowadził wiele uda-
nych akcji bojowych.Należało do nich zajęcie i
zniszczenie dokumentacji w Urzędach Pracy w
Piasecznie, Jeziornie i Wilanowie oraz wykonanie
wyroku Polski Podziemnej na zastępcy komen-
danta żandarmerii niemieckiej na powiat war-
szawski Wilhelmie Bunjesie, który wcześniej do-
puścił się wielu zbrodni na Polakach. Zamach od-
był się 13 marca 1944 r. obok bramy cmentarza w
Powsinie.

W pierwszych dniach Powstania Warszawskie-
go Milczyński dowodził szturmem, w którym po-
wstańcy zdobyli stanowisko reflektorów przeciw-
lotniczych w Kabatach. Była to pierwsza akcja po-
wstańcza zakończona sukcesem. Dowodząc Kom-
panią AK „Krawiec”, Milczyński przeszedł szlak bo-
jowy od Lasu Kabackiego, poprzez Lasy Chojnow-
skie, Wilanów, Sadybę, Mokotów do Śródmie-
ścia. Był ranny. Wielu jego żołnierzy i sanitariu-
szek, którzy polegli w walkach, po wojnie ekshu-
mowano i spoczywają dziś na Cmentarzu Po-
wstańczym w Powsinie. Z tego też powodu miał
on wielki sentyment do tej ziemi. By trwała pamięć
o tych wydarzeniach, ufundował tablice pamiąt-
kowe w kościołach w Pyrach, Wilanowie i Powsi-
nie. Gdy już mógł swobodnie przyjeżdżać do Pol-
ski, odwiedzał przyjaciół z czasów wojny i składał
kwiaty na mogiłach swoich żołnierzy na Cmenta-
rzu Powstańców.

Urodził się w 1918 r. w Poznaniu. Jego ojciec
miał tam firmę transportową, jednak śp. Stanisław
Milczyński nie poszedł jego śladem, wolał zostać
żołnierzem. Po maturze wstąpił do Szkoły Podcho-

rążych Piechoty i ukończył ją przed wojną w stop-
niu podporucznika. Po Kampanii Wrześniowej
1939 r. rozpoczął działalność konspiracyjną. Aresz-
towany przez gestapo, w trzymiesięcznym śledz-
twie był torturowany, ale został zwolniony i uda-
ło mu się przedostać do Warszawy, gdzie pod
zmienionym nazwiskiem znów działał w konspi-
racji. Po kapitulacji Powstania Warszawskiego po-
szedł do niewoli i został osadzony w obozie dla jeń-
ców na terenie Niemiec. Po wyzwoleniu przez
Amerykanów wstąpił do 2. Korpusu Polskiego
gen. Władysława Andersa. W 1946 roku przybył
do Anglii, a potem trafił do Kanady.

Zawsze pragnął spocząć w polskiej ziemi wśród
swoich przyjaciół i podkomendnych i jego ma-
rzenie zostanie spełnione. Msza żałobna odbę-
dzie się 21 maja 2016 r. o godz. 16 w kościele w Po-
wsinie, następnie urna z prochami spocznie we
wspólnej mogile powstańczej na Cmentarzu Wo-
jennym w Powsinie.

J a c e k  L a t o s z e k

Nareszcie znamy konkrety

Włosi zbudują Szpital Południowy 

Zmarł mjr Stanisław Milczyński ps. „Gryf”

Żegnamy żołnierza-tułacza

Ruszyły zapisy do Lata w mieście 
Zajęcia artystyczne, sportowe i edukacyjne

Będzie spacer i mobilny punkt
Konsultacje POW

Mieszkańcy Wilanowa nie chcą molocha
Mieszkańcy toczą bój z GTC – inwestorem, który chce zbudować w Wilanowie galerię handlo-

wą w formie jednej, wielkiej bryły. Lokalna społeczność nie zgadza się na wielkiego molocha o wiel-
kości sześciu bloków. Nie chce olbrzymiego budynku naprzeciwko Pałacu Króla Jana III.

W środę, 18 maja, mieszkańcy i radni Wilanowa przedstawili wspólne stanowisko w sprawie czę-
ści miejscowego planu zagospodarowania terenu Przedpola Pałacu, gdzie ma powstać przyszłe cen-
trum handlowe. Stworzyli tzw. DEKALOG. Pokazują w nim, że wyjątkowe sąsiedztwo Pałacu Kró-
la Jana III zasługuje na tętniące życiem ulice handlowe, które dodatkowo wpasują się w unikalne
otoczenie oraz nawiążą do siatki urbanistycznej nowej i nowoczesnej dzielnicy. 

Zebrani na wydziale architektury Politechniki Warszawskiej jednomyślnie zaprotestowali prze-
ciwko zbudowaniu przez inwestora jednobryłowej galerii ze ślepymi ścianami długiej na 300 me-
trów, która by nie pasowała do sąsiedztwa zabytkowego pałacu. Zdaniem protestujących budynek
powinien składać się z trzech brył z łącznikami. Taką opinię wypowiedzieli między innymi Tomasz
Kuszłejko (stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów), Małgorzata Gabriel (Fundacja
Nasze Miasteczko) i dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III Paweł Jaskanis. Gospodarzem spotkan-
jia z udziałem mediów był wiceprezes Polskiego Towarzystwa Urbanistów – arch. Grzegorz Buczek. 
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SGGW - bogata oferta dydaktyczna

KADRA NAUKOWA
Zaplecze dydaktyczne to

przede wszystkim wysokiej klasy
wykładowcy, którzy są nie tylko
ekspertami w konkretnej dzie-
dzinie nauki, lecz także swoją
wiedzę i doświadczenie potrafią
przekazywać studentom. SGGW
dysponuje liczną kadrą własnych
pracowników naukowo-dydakt-
ycznych. Zatrudnionych jest tu
150 profesorów, 250 doktorów
habilitowanych i ponad 750 dok-
torów. Zajęcia ze studentami pro-
wadzą także praktycy – osoby,
które nie są pracownikami na-
ukowymi, ale ze względu na dłu-
gi staż pracy w zawodzie mogą
przekazać studentom cenną wie-
dzę praktyczną. 

OFERTA DYDAKTYCZNA
Oferta kształcenia SGGW to

studia I i II stopnia w trybie sta-
cjonarnym i zaocznym oraz jed-

nolite studia magisterskie na kie-
runku weterynaria, a także stu-
dia doktoranckie, podyplomo-
we i MBA. 

WWyyddzziiaałł RRoollnniiccttwwaa ii BBiioollooggiiii
!biologia
! rolnictwo
WWyyddzziiaałł MMeeddyyccyynnyy WWeetteerryy-

nnaarryyjjnneejj
!weterynaria
WWyyddzziiaałł LLeeśśnnyy
!gospodarka przestrzenna
! leśnictwo
WWyyddzziiaałł OOggrrooddnniiccttwwaa,, BBiioo-

tteecchhnnoollooggiiii ii AArrcchhiitteekkttuurryy KKrraa-
jjoobbrraazzuu
! architektura krajobrazu
!biotechnologia
! inżynieria ekologiczna
!ochrona zdrowia roślin
!ogrodnictwo
WWyyddzziiaałł BBuuddoowwnniiccttwwaa ii IInnżżyy-

nniieerriiii ŚŚrrooddoowwiisskkaa
!budownictwo

! inżynieria i gospodarka
wodna
! inżynieria środowiska
!ochrona środowiska
WWyyddzziiaałł TTeecchhnnoollooggiiii DDrreewwnnaa
!meblarstwo
! technologia drewna
WWyyddzziiaałł NNaauukk oo ZZwwiieerrzzęęttaacchh
!bioinżynieria zwierząt
!hodowla i ochrona zwierząt

towarzyszących i dzikich
! zootechnika
WWyyddzziiaałł NNaauukk oo ŻŻyywwnnoośśccii
!bezpieczeństwo żywności
! technologia żywności i ży-

wienie człowieka
! towaroznawstwo
WWyyddzziiaałł NNaauukk oo ŻŻyywwiieenniiuu

CCzzłłoowwiieekkaa ii KKoonnssuummppccjjii
!dietetyka
!gastronomia i hotelarstwo
!żywienie człowieka i ocena

żywności
WWyyddzziiaałł IInnżżyynniieerriiii PPrroodduukkccjjii
! inżynieria systemów bio-

technicznych

! technologie energii odna-
wialnej
!zarządzanie i inżynieria pro-

dukcji
WWyyddzziiaałł NNaauukk EEkkoonnoommiicczznnyycchh
! ekonomia
! finanse i rachunkowość
! logistyka
! turystyka i rekreacja
! zarządzanie
WWyyddzziiaałł NNaauukk SSppoołłeecczznnyycchh
!pedagogika
! socjologia
WWyyddzziiaałł ZZaassttoossoowwaańń IInnffoorrmmaa-

ttyykkii ii MMaatteemmaattyykkii
! informatyka
! informatyka i ekonometria

JAK ZDOBYĆ 
DWA DYPLOMY?

Studia pierwszego stopnia to
studia licencjackie lub inżynier-
skie. Umożliwiają uzyskanie wie-
dzy i umiejętności w określonym

zakresie kształcenia i przygoto-
wują do pracy w konkretnym za-
wodzie. Kończą się uzyskaniem
tytułu licencjata albo inżyniera.
Po ich ukończeniu student ma
możliwość kontynuacji nauki na
poziomie magisterskim na do-
tychczasowym lub innym (po-
krewnym) kierunku studiów.
Daje to możliwość zmiany profi-
lu kształcenia po studiach pierw-
szego stopnia i uzyskania dwóch
dyplomów na różnych kierun-
kach studiów.

STUDIA NA INNEJ 
UCZELNI KRAJOWEJ 
LUB ZAGRANICZNEJ

Na uczelni funkcjonuje punk-
towy system ocen ECTS, umoż-
liwiający wymianę studentów
między uczelniami w kraju i za
granicą. 

SGGW jest koordynatorem
programu MostAR, w ramach
którego od drugiego roku stu-
diów można studiować 1-2 se-
mestry na innej uczelni partner-
skiej w kraju.

Studenci mają także możli-
wość odbycia części studiów na
uczelni zagranicznej. Mogą ko-
rzystać m. in. z takich progra-
mów wymiany międzynarodo-
wej jak: ERASMUS, CEEPUS,
PAX. Uczelnia prowadzi współ-
pracę badawczą i dydaktyczną
z 275 uczelniami z 50 krajów
świata. 

PO ANGIELSKU
Na wszystkich wydziałach do-

stępne są przedmioty fakulta-
tywne prowadzone w języku an-
gielskim. W ofercie dydaktycznej
znajdują się także pełne progra-
my studiów II stopnia, na któ-
rych językiem wykładowym jest
angielski. 

NOWOCZESNY KAMPUS
Większość zaplecza dydaktycz-

nego SGGW znajduje się na tere-
nie kampusu na warszawskim Ur-
synowie. Na obszarze 70 ha swo-
je siedziby mają wszystkie wy-
działy. Mieszczą się tu także domy
studenta i obiekty sportowe. 

Największa część kampusu
powstała na początku XXI w. Są
to więc budynki nowoczesne lub
w ostatnich latach gruntownie
zmodernizowane. Atutem
SGGW jest także bogate wypo-
sażenie zaplecza naukowo-bad-
awczego. Studenci mają możli-
wość uczenia się w doskonale
wyposażonych salach dydak-
tycznych, laboratoriach i pra-

cowniach komputerowych. Mo-
gą także korzystać z platformy e-
learningowej, centralnej Biblio-
teki SGGW i bibliotek wydzia-
łowych.  

BIBLIOTEKA GŁÓWNA 
SGGW

Biblioteka Główna SGGW jest
jedną z największych bibliotek
rolniczych w kraju. Gromadze-
nie zbiorów rozpoczęto w 1918
roku. Obecnie Biblioteka Główna
posiada 500 tys. woluminów –
książek, czasopism oraz zbiorów
specjalnych. Duża część zbiorów
(ponad 45 tys. książek oraz bieżą-
ce roczniki czasopism) znajduje
się w wolnym dostępie. Bibliote-
ka jest skomputeryzowana, wy-
posażona w nowoczesny sprzęt
komputerowy, kserograficzny
oraz skanery, co ułatwia korzy-
stanie ze zbiorów bibliotecznych.
Wszystkie czytelnie znajdują się w
zasięgu bezprzewodowej sieci in-
ternetowej Wi-Fi. 

WIEDZA PRAKTYCZNA
W SGGW duży nacisk kładzie

się na praktyczne zastosowanie
zdobytej wiedzy. Studenci część
zajęć odbywają w należących
do uczelni stacjach doświadczal-
nych (Rolniczym Zakładzie Do-
świadczalnym Wilanów-Obory,

Leśnym Zakładzie Doświadczal-
nym w Rogowie, Rolniczym Za-
kładzie Doświadczalnym w Że-
laznej, Stacji Doświadczalnej
Wydziału Rolnictwa i Biologii
w Skierniewicach, a także na
Polu Doświadczalnym w Wila-
nowie). W tych wszystkich pla-
cówkach studenci nie tylko pro-
wadzą badania, lecz także mają
okazję zapoznać się z tajnikami
branży podczas targów i dni
otwartych, na które przybywają
współpracujący z uczelnią pro-
ducenci i handlowcy reprezen-
tujący wiodące przedsiębior-
stwa z sektora rolno-spożyw-
czego.

ZAPLECZE DYDAKTYCZNE 
NA ŚWIATOWYM POZIOMIE

W procesie edukacyjnym wy-
korzystywane są najnowsze tech-
nologie, nowoczesne laboratoria i
ośrodki doświadczalne. Do dyspo-
zycji pracowników i studentów
SGGW są najnowocześniejsze
ośrodki naukowo-badawcze jak la-
boratorium Centrum Wodne oraz
zespół laboratoriów, na który skła-
da się Weterynaryjne Centrum Ba-
dawcze oraz Centrum Badań Bio-
medycznych wyposażone w inno-
wacyjną aparaturę do badań z po-
granicza weterynarii i medycyny.

37 kierunków studiów I i II stopnia, studia doktoranckie, podyplomowe i MBA – to
oferta edukacyjna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Co waż-
ne, dydaktyka powiązana jest z działalnością naukowo-badawczą i innowacyjną
uczelni. Studenci zdobywają tu wiedzę od pracowników naukowych, którzy są wy-
bitnymi specjalistami w swoich dziedzinach. Mają także możliwość prowadzenia
swoich prac badawczych z wykorzystaniem nowoczesnego i zaawansowanego tech-
nologicznie zaplecza naukowo-badawczego. Ponadto stała współpraca SGGW z róż-
nego rodzaju podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi, sprawia, że
program studiów dopasowany jest do stale zmieniającego się rynku pracy. Nie bez
znaczenia są także dobre warunki lokalowe i socjalne, które zapewnia jeden z naj-
lepiej zaplanowanych i wyposażonych kampusów akademickich w Polsce.

Dni SGGW w dwusetną rocznicę 
kształcenia rolniczego

Drony, inteligentne ciągniki, poradnictwo żywieniowe i konsultacje dietetyczne, pokazy psów raso-
wych, pokaz sokolniczy, kury ozdobne, owady, ryby, gady, pajęczaki, gabinet porad weterynaryjnych,
porady dietetyków, konkursy i zabawy dla dzieci, gry komputerowe, pokazy i zawody sportowe oraz
występy zespołów artystycznych to tylko niektóre atrakcje, jakie przygotowała Szkoła Główna Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie na jubileuszowe Dni SGGW. W tym roku odbędą się one od 19 do 21
maja. Natomiast w niedzielę 22 maja uczelnia zaprezentuje się mieszkańcom Warszawy i turystom
w Łazienkach Królewskich. 

W 2016 roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obchodzi 200-lecie kształce-
nia rolniczego na ziemiach polskich. SGGW jest najstarszą szkołą wyższą w Polsce o profilu przyrod-
niczym. Jej początki sięgają 1816 r. i są związane z utworzeniem Instytutu Agronomicznego w Mary-
moncie. Dlatego też tegoroczne Dni SGGW mają szczególny charakter. Rozpoczną się już w czwartek
19 maja uroczystością nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Hansowi-Peterowi Liebigo-
wi – Rektorowi Uniwersytetu Hohenheim w Stuttgarcie w latach 2002 - 2012. 

Dni Uczelni mają charakter pikniku naukowego i festynu przygotowanego dla mieszkańców Warsza-
wy i okolic. Za sprawą każdego z trzynastu wydziałów, studentów oraz przedsiębiorstw współpracują-
cych z uczelnią przygotowano moc atrakcji dla dorosłych i dzieci. Właśnie z myślą o dzieciach i młodzie-
ży otworzymy „leśne miasteczko”, mini zoo, a w nim miedzy innymi egzotyczne i krajowe owady, gady,
pszczoły, kury ozdobne, czy pokaz sokolniczy. Quizy, krzyżówki, zagadki i różnego rodzaju konkursy, gry
komputerowe, zabawy logiczne i łamigłówki będą atrakcjami prawie wszystkich stoisk wystawienniczych. 

Goście uczelnianego kampusu będą mogli także skorzystać z porad żywieniowych, dokonać pomia-
ru ciśnienia krwi, masy i składu ciała, wziąć udział w degustacji potraw pochodzących z drzew, czy do-
wiedzieć się jak produkować czystą wodę. 

Wśród wielu pokazów będzie można oglądać szkolenie psów policyjnych i psów ratowniczych, po-
kaz wyszkolenia koni Stołecznej Policji, czy nie mniej widowiskowe pokazy sokolnicze oraz „pszczelej
brody”. Ponadto będzie można kupić kwiaty, sadzonki krzewów i drzew. 

SGGW oraz nasi Partnerzy przygotowali wiele atrakcji sportowych. Uczelniane Obiekty Sportowe
zaprezentują wielofunkcyjne boisko przenośne, a Bank PKO BP – sportowe miasteczko. Nieodzowną
częścią Dni SGGW są: turniej tenisa stołowego, badminton, golf, zawody w ergometrze wioślarskim
oraz trening na rowerach spinningowych, czy biegi sztafetowe.

Uczelnia udostępnia zwiedzającym swoje obiekty. W zorganizowanych grupach będzie można
oglądać Centrum Wodne, Klinikę Małych  Zwierząt na Ursynowie oraz Klinikę Koni, stajnie i ujeżdżal-
nie na Wolicy. Interesującą częścią Dni SGGW będzie III Warszawska Konferencja Akwarystyczna wraz
z bogatą wystawą akwarystyczną i licznymi warsztatami. Akwaria i zamieszkujące je zwierzęta bę-
dzie można oglądać w budynku  23 Wydziału Nauk o Zwierzętach.

Natomiast na scenie przed Pałacem Ursynowskim wystąpią między innymi: Ludowy Zespół Arty-
styczny „Promni”, Orkiestra Reprezentacyjna SGGW, Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku, odbędą się
też pokazy grup tanecznych. 

Integralną częścią Dni SGGW jest konkurs dla maturzystów „Start po indeks”. Uczelnia wręczy zwycięz-
com 12 indeksów. Laureaci konkursu otrzymają indeksy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie na kierunek studiów, na którym obowiązuje kwalifikacja z przedmiotu, z którego kandydat
zajmie jedno z trzech pierwszych miejsc w konkursie. d r  i n ż .  K r z y s z t o f  S z w e j k

R z e c z n i k  p r a s o w y  S G G W
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Dzień Cichociemnych na stałe wpisał się
do kalendarza ursynowskich imprez ple-
nerowych. Niepewna pogoda nie pokrzy-
żowała organizatorom planów i nie
zniechęciła ludzi do spędzenia sobotnie-
go popołudnia u podnóża Górki Kazurki. 

Podczas sobotniego pikniku 14 maja mieszkań-
cy Ursynowa, a także licznie przybyli goście z in-
nych części Warszawy mieli okazję poznać histo-
rię legendarnych Cichociemnych oraz uczestniczyć
w wielu sportowych aktywnościach.  Kulmina-
cyjnym punktem imprezy był przyjazd kpt Alek-
sandra Tarnawskiego ps. Upłaz – ostatniego żyją-
cego Cichociemnego – oraz skoki spadochronowe,
które na jego cześć wykonało 11 żołnierzy JW
GROM oraz funkcjonariuszy Biura Operacji Anty-
terrorystycznych KGP. Pan Tarnawski nie krył
wzruszenia, kiedy zebrani uczestnicy pikniku od-
śpiewali mu „Dwieście lat’, po czym odczytano
uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawa usta-
nawiającą Park im. Cichociemnych Spadochro-
niarzy AK. „Żyję już bardzo długo, ale nigdy tak
ciepło mnie nie przyjęto jak dzisiaj. Pamiętajcie o
nas wszystkich” – powiedział kpt. Tarnawski. Mi-
mo 96 lat pan Aleksander wykazywał mnóstwo
energii i długo rozmawiał z ludźmi, podpisywał się
na pamiątkowych plakatach oraz udzielił kilku
wywiadów dla mediów.  

Pozostałymi atrakcjami imprezy były m. in.:
przejazdy terenowymi pojazdami wojskowymi i
militarnymi, ekspozycja ciężkich pojazdów wojsko-
wych – czołgu Sherman (z 1943) r. i czołgu T-55,
ekspozycja oryginalnego wyposażenia i uzbroje-
nia użytkowanego przez Cichociemnych, prezen-
tacja uzbrojenia i wyposażenia J.W GROM oraz

Żandarmerii Wojskowej, szkolenia oraz aktyw-
ności sportowe i strzeleckie nawiązujące do ścież-
ki treningowej  Cichociemnych z Largo House.
Dużą popularnością cieszyły się gry terenowe, a
także pokazy dynamiczne i inscenizacje grup re-
konstrukcyjnych prezentujące taktyki  obronne
jednostek specjalnych. Jak co roku najdłuższe ko-
lejki ustawiały się po „talony” na grochówkę, któ-
rej wydano rekordowe 1200 porcji. Oblegane by-
ły też stanowiska sklepów prezentujących milita-
ria, odzież i wyposażenie survivalowe: Milita-
ria.pl,  Gunfire.pl,  Azteko.pl, Cytadela ASG, Ac-
tion Sport Games Dania, VSO. Natomiast na sce-
nie występowała Orkiestra Wojskowa w Warsza-
wie, Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska
Polskiego, a także jedyna w Polsce orkiestra du-
dziarska Pipes & Drums. 

Łukasz Ciołko, zastępca burmistrza Ursynowa,
: „W tym roku postawiliśmy na większą ilość sta-
nowisk strzeleckich (ASG) – ponad 1 700 osób wy-
korzystało łącznie 28 000 sztuk amunicji airsofto-
wej biodegradowalnej.  Sądzę, że największą za-
letą pikniku była ilość atrakcji wymagających ak-
tywności sportowej. Specyfiką Dnia Cichociem-
nych na Ursynowie jest to, że co roku zwiększa się
liczba partnerów, dzięki którym wydarzenie ma
niepowtarzalny charakter i niesamowity wymiar
edukacyjny”.   

Rzeczywiście ilość atrakcji robiła wrażenie –
ponad 50 partnerów Urzędu Dzielnicy Ursynów
zajęło cały teren od ul. Pileckiego aż do podnóża
Górki Kazurki. Mieszkańcy Ursynowa mogą być
dumni, że największa impreza plenerowa o cha-
rakterze militarnym w Warszawie odbywa się
właśnie na Ursynowie. 

Ostatni z Cichociemnych na Górce Kazurce

CCIICCHHOOCCIIEEMMNNII – 316 znakomicie wyszkolonych w Wielkiej Brytanii i desantowanych w Polsce
spadochroniarzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, zaliczanych do Armii Krajowej. Ich regular-
ne szkolenie rozpoczęto w 1942 Audley End (hrabstwo Essex). Transportowani samolotami naj-
pierw spod Londynu, a potem z włoskiej bazy w Brindisi byli zrzucani na ziemie polskie (rejon War-
szawy lub Kielecczyzna) i włączali się do ważnych operacji wojennych i sabotażowych, biorąc m.
in. udział w Powstaniu Warszawskim. Do najsławniejszych postaci wśród Cichociemnych należe-
li: Zdzisław Jeziorański (Jan Nowak), Leopold Okulicki, Kazimierz Iranek-Osmecki, Stanisław
Jankowski. Jedyną kobietą w tym doborowym gronie bohaterów była Elżbieta Zawacka (ps. Zo).
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Koncert Andrzeja Piasecznego, Mariki i Arki Noego - to tylko niektóre z mnóstwa
atrakcji przygotowanych z okazji tegorocznego Święta Gminy Lesznowola. 

Ten największy w gminie festyn odbędzie się w sobotę 11 czerwca na błoniach przed Urzędem Gmi-
ny w Lesznowoli,  gdzie zostanie ustawiona duża scena, wesołe miasteczko dla dzieci, strefa gier spor-
towych, Białe Miasteczko Medyczne oraz rozmaite stoiska. Początek imprezy o godz. 15.00. Organi-
zatorzy zapraszają również na sportowe imprezy towarzyszące:
!Międzynarodowe zawody zdalnie sterowanych ślizgów elektrycznych - staw w Nowej Woli
! Wyścigi rowerowe z cyklu Legia MTB Maraton - Górki Piaskowe przy ul. Brzozowej w

Magdalence
!Turniej piłkarski Mini Mistrzostwa Europy ActiveJet 2016  - kompleks boisk w Nowej Woli; 
! Finał Lesznowolskiej Ligi Piłki Siatkowej  - hala sportowa w Zespole Szkół Publicznych w

Lesznowoli.
Szczegóły na wwwwww..lleesszznnoowwoollaa..ppll



1 2

„Nasz Ursynów” zgłosił wnioski do strategii rozwoju Warszawy do 2030 roku

Technopolis na Wyczółkach i Agora przy Gandhi

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Stowarzyszenie „Nasz Ursy-
nów” zaprezentowało opinii pu-
blicznej swoje wnioski co do
strategii rozwoju Warszawy do
2030 roku, przesyłając je na-
stępnie na ręce prezydent mia-
sta Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Są one efektem dyskusji na te-
mat Ursynowa, jakie w ostat-
nich latach miały miejsce w Sto-
warzyszeniu. 

Należy podkreślić podstawową różni-
cę pomiędzy wnioskami zgłaszanymi
przez mieszkańców, np. w ramach fun-
duszu partycypacyjnego, a wnioskami o
charakterze perspektywicznym, które
– być może (zależy to od woli politycz-
nej centralnych władz Miasta) – włą-
czone zostaną do miejskiego dokumen-
tu wytyczającego kierunki działań do
2030 r. Tak więc z samej natury rzeczy
wnioski te mają charakter bardzo ogól-
ny i perspektywiczny. Nie stanowią pla-
nu działań w najbliższym czasie, a jedy-
nie wskazanie kierunków, które w odpo-
wiednich warunkach byłyby korzystne
dla naszej stolicy. Działacze „Naszego
Ursynowa” uznali np., że skoro już nie-
długo wygasną środki unijne, obecnie
hojnie wpływające do kasy Miasta, to
należy zadbać o nowe źródła dochodu.
W ocenie działaczy takim źródłem mo-
że być to, co nazywamy „Gospodarką
Opartą na Wiedzy”. Na Ursynowie, a
konkretnie na Wyczółkach, powstaje za
prawie pół miliarda złotych Centrum
Zaawansowanych Materiałów i Tech-
nologii Politechniki Warszawskiej (CE-
ZAMAT). W założeniu ma być to jeden
z najnowocześniejszych ośrodków tego
typu w Unii Europejskiej. Działacze „Na-
szego Ursynowa” zawnioskowali do pa-
ni prezydent, aby w strategii rozwoju
Miasta do 2030 r. cały obszar Wyczółek
potraktować, jako warszawską „Krze-
mową Dolinę” i tu w planach perspekty-
wicznych przewidzieć koncentrację firm
i placówek badawczych nastawionych
na nowe materiały i technologie. Wnio-
skami komplementarnymi z tym podsta-
wowym są pomysły dotyczące rozwią-
zań komunikacyjnych i społecznych,
które byłyby niezbędne w przypadku
realizacji pomysłu.

Poniżej przedstawiam skróconą wer-
sję uzasadnienia wniosku.

Ursynów – warszawska 
„Dolina Krzemowa”

Wykonane przed laty badania wy-
kazały, że mieszkańcy Ursynowa cha-
rakteryzują się najwyższym (statystycz-

nie) w Warszawie wykształceniem. Jest
to istotny walor tej części stolicy, toteż
powinien być uwzględniony przy kon-
struowaniu strategii rozwoju, tym bar-
dziej, że w zachodniej części dzielnicy
(Wyczółki) od lat kształtuje się obszar,
gdzie rozwijają się przedsiębiorstwa i in-
stytucje nakierowane na tworzenie i
rozwój nowych technologii. W ten spo-
sób, po sąsiedzku zlokalizowane zosta-
ły „zasoby pracy” oraz miejsca pracy
dla najwyżej kwalifikowanych kadr. Nie
bez znaczenia jest także, iż takie są-
siedztwo znacznie zmniejsza presję na
komunikację w kierunku Śródmieścia,
a ewentualne wykorzystanie istnieją-
cej bocznicy metra dałoby pewną i wy-
dajną komunikację pomiędzy Wyczół-
kami a „Wysokim” Ursynowem. 

W związku z miejskimi planami in-
westowania w nowe technologie – wła-
śnie Dzielnica Ursynów, przez kapitał
ludzki, uwarunkowania infrastruktu-
ralne i ambicje, może być dobrym miej-
scem na rozwijanie nowych technologii.

– Miasto ma spory budżet do 2022 r. –
Na uzbrojenie działek pod inwestycje,
głównie w latach 2016-20, wydamy
około 58 mln zł. Dodatkowo przezna-
czymy 29 mln zł na promocję gospo-
darczą tych terenów – twierdzi wice-
prezydent Michał Olszewski. – Urząd
chce się koncentrować na specjaliza-
cjach Warszawy: fotonice, biotechno-
logiach, nanotechnologiach, ICT, sekto-
rze kreatywnym i energetyce – dodaje.

Przy tak zdefiniowanych celach War-
szawy potencjał drzemiący w dzielnicy
Ursynów należy planowo i strategiczne
wykorzystać, wspierać i rozwijać, szcze-
gólnie projekt CEZAMAT. Misją tego
projektu jest integracja środowiska na-
ukowego poprzez utworzenie interdy-
scyplinarnej platformy w zakresie ba-
dań nad przyszłościowymi materiałami
i technologiami umożliwiającej pod-
miotom badawczym i gospodarczym
prowadzenie badań naukowych na naj-
wyższym światowym poziomie oraz
wdrażanie uzyskanych w ich wyniku
nowoczesnych technologii i upowszech-
nianie w społeczeństwie. Zdaniem sto-
warzyszenia „Nasz Ursynów”, cele de-
klarowane przez środowiska naukowe
powinny być wpisane do tworzonej stra-
tegii rozwoju Warszawy do 2030 r., z
jednoczesnym wykorzystaniem walo-
rów dzielnicy Ursynów.

Wyczółki to dawna wieś położona po
wschodniej stronie linii kolejowej, tzw.
radomskiej, na wysokości portu Cargo
lotniska Okęcie. Linia kolejowa stanowi
na tym odcinku zachodnią granicę ob-
szaru Wyczółek (i dzielnicy Ursynów).
Nad linią kolejową, przerzucony został
wiadukt, który pozwala bardzo szybko
dotrzeć samochodem zarówno do Car-
go, jak i do lotniczego dworca pasażer-
skiego „Warszawa-Okęcie”. Po zachod-
nie stronie linii kolejowej i równolegle do
niej poprowadzona jest nowa trasa pół-
noc-południe (S79), mająca wyprowa-
dzić ruch z centrum stolicy w kierunku
południowych tras wylotowych na Kra-
ków i Katowice.  W przyszłości będzie to
jeden z najważniejszych szlaków komu-

nikacyjnych Warszawy. Obwodnica S-2
stanowi południową granicę omawia-
nego obszaru (Wyczółek). 

Teren dawnej wsi Wyczółki jest obec-
nie bodajże najlepiej skomunikowanym
obszarem Warszawy, jeżeli nie całej Pol-
ski. Zważywszy że znaczna część tego
terenu znajduje się w granicach „Ob-
szaru Ograniczonego Użytkowania lot-
niska Okęcie”, nie można tu lokalizować
m. in. funkcji mieszkaniowych, funkcji
związanych z ochroną zdrowia i po-
dobnych. W związku z powyższym jest
to idealny teren chociażby dla funkcji
związanych z tworzeniem i wykorzy-
stywaniem osiągnięć nauki w zakresie
najwyższych technologii, funkcji biu-
rowych i pochodnych oraz wszelkich
innych funkcji, które wymagają ciągłe-
go kontaktu ze światem.

Zintegrowany ośrodek infrastruktu-
ry badawczej – a taki powstaje na Wy-
czółkach – pozwala zwiększyć konku-
rencyjność czołowych jednostek nauko-
wych, zgrupowanych w Warszawie i

najbliższej okolicy w obszarze badań
nad zaawansowanymi materiałami i
technologiami i ich wykorzystania w
gospodarce. Centrum oferuje komplek-
sowe możliwości rozwoju nauki obej-
mujące wszystkie etapy zaawansowa-
nych badań, czyli projektowanie, mode-
lowanie, symulację i optymalizację,
technologię wytwarzania oraz charak-
teryzację zarówno materiałów, jak rów-
nież skutków technologii, przyrządów
oraz aplikacji.

Przyszłe zatrudnienie w kompleksie
„Wyczółki” można szacować na ok. 30
tysięcy wysoko kwalifikowanych pra-
cowników. Ze względu na najlepsze w
Warszawie

Ośrodek, który powstał na ursynow-
skich Wyczółkach, to tylko zalążek idei
promującej innowacyjność. Pogłębie-
niem tej myśli jest pomysł utworzenia
na terenach zieleni pomiędzy ulicami
Rosoła, Grzegorzewską, Szolc-Rogozi-
ńskiego – Parku Polskich Wynalazców.
W tym miejscu o niewątpliwych walo-
rach rekreacyjnych może powstać ob-
szar upamiętniający polską myśl wy-
nalazczą. W ciekawy i innowacyjny spo-
sób można by na tym terenie opowie-
dzieć o wielkich polskich wynalazcach,
takich jak: Jan Czochralski, Jan Szcze-
panik, Michał Doliwa-Dobrowolski czy
Jan Józef Ignacy Łukasiewicz. 

Warto podkreślić, że już w 2014
odbył się na tym terenie Piknik Mło-
dych Wynalazców skierowany ze swo-
ją ofertą edukacyjną do uczniów ursy-
nowskich szkół. Jest to dobry przy-
kład praktycznego i ciekawego pro-
pagowania nauki. Ów park byłby jed-
nocześnie swoistą wizytówką powsta-
jącego po drugiej stronie Puławskiej
warszawskiego „technopolis” na Wy-
czółkach.

Linia kolejowa Kabaty – 
PKP Warszawa-Okęcie

Warto też poważnie rozważyć kon-
cepcję wykorzystania istniejącej tzw.
technicznej linii kolejowej łączącej za-
jezdnię metra na Kabatach z linią ko-

lejową „radomską”. Linia ta istnieje od
co najmniej 25 lat, a wykorzystywana
jest sporadycznie – najczęściej raz na
kilka miesięcy. Zdaniem „Naszego Ur-
synowa”, powinna służyć (po adapta-
cji) komunikacyjnemu połączeniu pa-
sma ursynowsko-natolińskiego („Wy-
soki” Ursynów) z wielkim obszarem
biurowo-biznesowo-naukowym na
Wyczółkach. Wydaje się, że po stosun-
kowo taniej adaptacji tego szlaku ko-
munikacyjnego dla potrzeb ruchu pa-
sażerskiego może on stanowić wygod-
ne, wydajne i bezkolizyjne połączenie
Wyczółek z mieszkaniową częścią
dzielnicy. Równolegle powinny być
podjęte działania zmierzające do re-
witalizacji podmiejskiej komunikacji
kolejowej na istniejącej od 1934 r. linii
Kolei Radomskiej, bezpośrednio grani-
czącej z obszarem Wyczółek.  Gdyby
stworzyć wygodne warunki do prze-
siadki, np. na stacji PKP Warszawa-
-Okęcie, Wyczółki, ale także Ursynów
otrzymałyby  „szynowe” połączenie z

zachodnią częścią Warszawy (z omi-
nięciem zatłoczonego centrum).

„Metro linowe” z Ursynowa 
do Konstancina

Projekt koncepcyjny Ursynowa za-
kładał, że jego komunikacja będzie się
opierać na kolei podziemnej i naziem-
nym transporcie publicznym, które po-
łączą nową dzielnicę ze Śródmieściem.
Efektem tego, że w latach 70. nie wy-
obrażano sobie masowego ruchu sa-
mochodów osobowych, jest brak do-
brych połączeń drogowych pomiędzy
Ursynowem i centrum Warszawy.
Znacznie większym problemem jest jed-
nak prawie całkowity brak połączeń Ur-
synowa z sąsiednim Wilanowem, Kon-
stancinem i innymi osiedlami na połu-
dniowy wschód od dzielnicy. Dotyczy to
także osiedli na terenie samego Ursyno-
wa, z których – bez korzystania z dłu-
gich objazdów przez inne dzielnice (a
nawet gminy) – nie można się dostać do
centrum Ursynowa i tutejszych stacji
metra. Przykładem są dawne wsie Kier-
szek i Łęczyca, administracyjnie należą-
ce do Ursynowa, ale niepołączone z nim
komunikacyjnie. Analogiczny problem
ma Ogród Botaniczny Polskiej Akademii
Nauk i Park Kultury w Powsinie. 

Oprócz budowy dobrych połączeń
drogowych Ursynowa z okolicznymi
ośrodkami osadniczymi należałoby roz-
ważyć i ewentualnie wpisać do „Strate-
gii” możliwość wykorzystania niekon-
wencjonalnych środków transportu pa-
sażerskiego. Zdaniem „Naszego Ursyno-
wa”, to przede wszystkim tzw. metro
linowe, czyli wiszącą kolejkę linową,
która jest środkiem transportu stosun-
kowo tanim, idealnym przy znacznej
różnicy poziomów na trasie i przyja-
znym środowisku (może poruszać się
ponad terenami chronionymi). Można
wyobrazić sobie tego typu połączenie,
np. pomiędzy ostatnią (na południu)
stacją metra (Kabaty) a Konstancinem.
Kolejka mogłaby bezkolizyjnie przejść
nad Lasem Kabackim, mieć przystanek
np. przy Ogrodzie Botanicznym, a kolej-

ny w Konstancinie. Budowane obecnie
na świecie tego typu systemy komuni-
kacyjne wykorzystują 10-osobowe wa-
goniki (gondole) i przewożą do trzech
tysięcy pasażerów na godzinę. Niewy-
kluczone więc jest, że jeśli w perspekty-
wie do 2030 r. zaistnieją niezbędne
uwarunkowania techniczne i finanso-
we, to – zdaniem „Naszego Ursynowa”
– pomysł powinien być uwzględniony w
„Strategii”.

Ursynowska agora 
przy ratuszu

W nawiązaniu do projektu prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz na temat two-
rzenia lokalnych centrów, stowarzysze-
nie „Nasz Ursynów”  przedstawia swój
pomysł na tzw. Ursynowską Agorę. Na-
zwa nawiązuje do określenia głównego
placu w miastach starożytnej Grecji, na
których toczyło się życie tych miast. Tam
oprócz kupców zasiadali greccy mędrcy,
którzy w wyniku niekończących się dys-
kusji stworzyli m. in. podstawy filozofii.

Tam też odbywały się wszelkie uroczy-
stości miejskie i inne ważne społeczne
wydarzenia. W starożytnym Rzymie pla-
ce te określane były słowem „forum”, ale
ich funkcja była praktycznie analogiczna
do funkcji greckiej agory. Podobną funk-
cję w średniowiecznych miastach Euro-
py pełniły rynki.

Pomysł na ursynowską agorę zro-
dził się w kręgu stowarzyszenia „Nasz
Ursynów”. Według tej koncepcji (w
uproszczeniu) ursynowska agora mia-
łaby być zlokalizowana pomiędzy ur-
synowskim ratuszem a pobliskim ko-
ściołem Św. Tomasza. Znalazłaby się
więc niemalże w „środku ciężkości”
całego pasma ursynowsko-natolińskie-
go, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji
metra „Imielin”. Takie usytuowanie
agory gwarantuje możliwość dotarcia
do niej także pieszo  z każdej części
„Wysokiego Ursynowa”. Najprościej
sformułowanym założeniem projektu
jest chęć stworzenia tu miejsca najbar-
dziej atrakcyjnego ( dla ludzi twór-
czych i innowacyjnych) w Warszawie,
a przynajmniej w południowej jej czę-
ści. Na tyle atrakcyjnego, żeby ursy-
nowskie elity nawet nie miały chęci
jechać do Śródmieścia, czy na Stare
Miasto.  Na wniosek stowarzyszenia
w 2012 r. kierownictwo nad społeczną
koncepcją projektu objął prof. zw. dr
hab. inż. arch. Sławomir Gzell, który
zadał swoim studentom zadanie stwo-
rzenia koncepcji. 

Przedstawiona powyżej skrócona
wersja wniosku do „Strategii rozwoju
Warszawy do 2030 roku” jest wyni-
kiem przemyśleń w gronie stowarzy-
szenia „Nasz Ursynów”. W niczym nie
ogranicza możliwości składania wła-
snych wniosków przez inne organiza-
cje, jak też przez osoby prywatne. Nie
ogranicza również bieżących planów
inwestycyjnych Dzielnicy oraz pomy-
słów mieszkańców na wykorzystanie
tzw. budżetu partycypacyjnego. Jest
natomiast próbą wciągnięcia P.T. Czy-
telników do dyskusji o przyszłości Ur-
synowa i Warszawy.
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21 maja minie 175 rocznica śmierci Pa-
trona naszej dzielnicy Juliana Ursyna
Niemcewicza. Z tej okazji mieszkańców
Ursynowa chciałbym namówić na od-
wiedzenie lokalnego muzeum poświęco-
nego Niemcewiczowi, jeszcze niezbyt za-
korzenionego w świadomości, bo pew-
nie większość z nas nawet nie wie o jego
istnieniu.

Powołane dopiero dwa lata temu przez Ursyno-
tekę jako Oddział Zbiorów Regionalnych mieści się
w bibliotece przy ulicy Barwnej 8, w dawnym słyn-
nym czerwoniaku na osiedlu Jary, jednym z najstar-
szych zachowanych budynków. Skromne, ale urzą-
dzone ze smakiem, odtwarza z pietyzmem w sty-
lizowanym wnętrzu gabinet Juliana Ursyna Niem-
cewicza. To prawdziwa perełka, oddająca nastrój
polskiego dworu z XVIII wieku. Są tu ryciny i gra-
fiki z podobizną pisarza, reprodukcje listów, digital-
ny zbiór rękopisów autora pochodzący z Bibliote-
ki Książąt Czartoryskich i Archiwum Wilanowskie-
go, wyroby medalierskie, obszerny księgozbiór i
dokumenty, dotyczące  historii  Ursynowa. 

Do muzeum gorąco zaprasza dyrektor Ursyno-
teki Anna Wolska. „Pragniemy – podkreśla – by Ur-
synoteka-Muzeum stała się na mapie naszej dziel-
nicy miejscem przyjaznym dla ursynowskich twór-
ców i mieszkańców, oferującym wystawy i warsz-
taty, spotkania z pisarzami i publicystami, miej-
scem łączącym tradycję ze współczesnością i bu-
dującym naszą tożsamość”.

W ubiegłą sobotę, w ramach Nocy Muzeów, mie-
liśmy okazję wziąć aktywny udział w wieczorze
poetycko-muzycznym opartym w całości na twór-
czości J. U.Niemcewicza. Motywem przewodnim
były jego Śpiewy Historyczne, wydane po raz pierw-
szy równo 200 lat temu. Animatorami wieczoru
byli Maria Reif, która utwory recytowała i Adam
Tkaczyk, który zapewnił oprawę muzyczną.

Ukazał się również kolejny (3) numer Lasu Ka-
backiego, nowego pisma wydawanego od nie-
dawna na Ursynowie przez Fundację Arkona im.
Jarosława Zielińskiego pod redakcją poety Sta-
nisława Grabowskiego. Numer w całości (32 stro-
ny) poświęcony jest Julianowi Ursynowi Niem-
cewiczowi. Polecamy. W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Poniedziałkowy wieczór w
Domu Sztuki z cyklu „Ma-
rek Majewski i jego go-
ście” powinien się raczej
odbyć na Wyżynach, a nie
na Jarach, bowiem za
sprawą Mistrza Jacka Fe-
dorowicza osiągnął wyży-
ny sztuki estradowej. 

Mistrz, jak sam zapowiedział,
wystąpił w charakterze pamiąt-
ki narodowej, zastrzegając się,
że nie jest aktorem. Z zawodu
wszak jest artystą malarzem olej-
nym, sztalugowym choć – dodał
– niesprzedawalnym.

Nie ukrywam, że Jacek Fedo-
rowicz jest moim niedościgłym
wzorem, od lat jestem jego admi-
ratorem. Zawsze ceniłem go za
kunszt estradowy, błyskotliwość,
bezkompromisowość, finezyjny i
celny dowcip. Dzięki niemu mam
w sobie zakodowane fedorowi-
czowe poczucie humoru. Recen-
zowanie jego występu jest więc
zadaniem prostym. 

W młodości wychowywałem
się na programach legendarne-
go studenckiego teatrzyku Bim
Bom, którego, występujący obok
Kobieli i Cybulskiego Fedorowicz
był dobrym duchem. Pamiętam
z lat sześćdziesiątych znakomite
telewizyjne programy rozryw-

kowe (tak, tak, państwo nie
uwierzycie, zwłaszcza młodzi,
ale kiedyś takie były) „Poznaj-
my się” i ”Małżeństwo Doskona-
łe” z jego udziałem. Potem ra-
diowa Trójka, cykliczna audycja
„60 minut na godzinę”, kabaret
Wagabunda, program estrado-
wy ”Popierajmy się” z Bogda-
nem Łazuką i Piotrem Szczepa-
nikiem, konferansjerka na Festi-
walach Opolskich, a w latach
dziewięćdziesiątych parodie
Dziennika Telewizyjnego. Za-
wsze najwyższa klasa, perfek-
cja, wdzięk, elegancja, po pro-
stu mistrzostwo świata. I Fedoro-
wicz pozostał taki do dziś.

Artysta dobiega osiemdziesiąt-
ki, czego wcale nie kryje, wręcz
przeciwnie, szczyci się nawet fak-
tem posiadania prawnucząt.
Można mu jednak pozazdrościć
formy, wigoru i temperamentu.

Nie kryje swoich poglądów
politycznych, wyraża je ostro i
zdecydowanie. Podziękował Ja-
rosławowi Kaczyńskiemu i obec-
nej ekipie rządzącej za to, że
dzięki nim nie jest już teraz saty-
rykiem reżimowym i może zno-
wu być artystą niepokornym.
Cytując Jana Pietrzaka, stwier-
dził: To nie mój cyrk, nie moje
małpy. Nie moja broszka – dodał.

Ponieważ jednak wróciły czasy,
w których należy wyłącznie po-
pierać dobrą zmianę i wyrażać
jedynie słuszne poglądy, parę
osób lepszego sortu opuściło wi-
downię.

Gospodarz programu Marek
Majewski jak zwykle uraczył wi-
dzów porcją własnych piosenek
i dowcipnych tekstów. Dopełnie-
niem był występ aktorki Teatru
Dramatycznego Magdy Smala-
ry, która z dużym poczuciem hu-
moru i dystansem do siebie
przedstawiła satyryczny program
„O kobiecie do zjedzenia”, w któ-
rym udowodniła słuszność mak-
symy Bernarda Shawa: nie ma
większej przyjemności niż jedze-
nie. W zabawnych monologach i
piosenkach dedykowanych sma-
koszom artystka opowiadała o
przyjemnościach płynących z
konsumpcji, przekonująco dzie-
liła się przepisami kulinarnymi
króla Stanisława Leszczyńskie-
go, reklamowała Magdalenkę,
ulubione ciastko Prousta i tru-
skawki w Magdalence, zalecając
na koniec kobietom Dietę według
Hemara. Opracowanie muzycz-
ne, aranżacje piosenek i akompa-
niament należał do niezawodnej
Urszuli Borkowskiej. 

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Galeria Akademii Finan-
sów i Biznesu prezentuje
kolejną wystawę. Tym ra-
zem jest to malarstwo i
grafika Mirosława Miroń-
skiego (Mirona). Jego
twórczość znana jest już
mieszkańcom Ursynowa z
wcześniejszych wystaw,
które miały miejsce na te-
renie tej dzielnicy.

Warto przypomnieć, że duża
wystawa malarstwa i grafiki te-
go artysty „Z muzyką w tle”
otwierała sezon kulturalny
2015/2016 na Ursynowie.

Mirosław Miroński, chociaż
mieszka na Mokotowie z Ursy-
nowem jest związany szczegól-
nie. Aktywnie uczestniczy w kul-
turalnym życiu Dzielnicy, jako
malarz grafik oraz dziennikarz
piszący o tutejszych wydarze-

niach kulturalnych i społecznych
na łamach Tygodnika Passa. 

O jego pracach wypowiadają
się również inni uznani twórcy. 

- Twórczość Mirosława Miroń-
skiego bliska jest ekspresjoni-
zmowi – mówi o artyście wybit-
ny malarz, grafik rysownik – Bo-
gusław Lustyk. - Autor wydoby-
wa to, co w malarstwie i w gra-
fice jest najważniejsze – grę ko-
lorów, kontrast form i walorów.

Chętnie nawiązuje do tematów
muzycznych. Świadomie unika
anegdoty i „gadulstwa”. Skupia
się na zagadnieniach stricte for-
malnych, pomijając wszelkiego
rodzaju ozdobniki, przez co jego
prace mogą wydawać się nieco
surowe, a nawet ascetyczne. Jest
to ze strony autora zabieg w peł-
ni przemyślany, a efektem są ob-
razy i grafiki, które nie epatują
widza „ładnymi” zestawieniami
barw, czy popularnym tematem,
a za to przyciągają uwagę oglą-
dającego prostotą formy. Nie wi-
dać tu prób przypodobania się
odbiorcy, co jest niestety dość
powszechnym zjawiskiem na
polskim rynku sztuki – to jedna
z wielu opinii o Mironie. 

Mirosław Miroński w wielu
późniejszych pracach wykorzy-
stuje faktury, których chropowa-

tość w zestawieniu z lekko poło-
żonymi plamami podnosi dra-
maturgię obrazu. 

Obrazy i grafiki Mirosława Mi-
rońskiego łączą się w cykle te-
matyczne lub formalne. Ich róż-
norodność jest wynikiem zgłę-
biania określonego tematu lub
zagadnienia. 

Mirosław Miroński ma na
swoim koncie pokaźny dorobek
artystyczny. 

Bierze czynny udział w ży-
ciu artystycznym środowiska
warszawskiego, w wystawach
cyklicznych m.in. „Lutosławski
– źródło inspiracji” (2013)
„Abstrakcja” – wystawa malar-
stwa (2013, 2014), „Wokół Kol-
berga” – wystawa Galeria
DAP3, Galeria „U” DK Stokłosy
(2014). „Pamięć i nadzieja” –
Varsovia Semper Invicta
(2014), „Grafiteka„ – Grafika
warsztatowa wczoraj i dziś
(2014). Jego prace były poka-
zywane w galeriach i muzeach
warszawskich, w Ciechanowie,
w Świnoujściu, w Filharmonii
Świętokrzyskiej w Kielcach i w
wielu innych prestiżowych
miejscach. 

Galeria Akademii Finansów
i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy
jest najczęściej odwiedzana

przez ludzi młodych. Może dla-
tego twórczość „młodego du-
chem” artysty, jakim jest Miro-
sław Miroński cieszy się tu du-
żym zainteresowaniem. Wielu
oglądających to studenci pocho-
dzący  z różnych krajów. 

Kuratorem wystawy jest zna-
na artystka malarka, zajmująca
się też grafiką i pracą dydaktycz-
ną - Jolanta Johnsson. 

R a f a ł  K o s

46. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny organizowany przez firmę PENTEL w
Japonii rozstrzygnięty. Wśród prac nadesłanych z całego świata, jury dostrzegło
również  prace z ursynowskiej Pracowni Sztuki Dziecka – Galeria Działań. 

Złoty medal przyznano Aleksandrowi Terczyńskiemu lat 8, srebrny medal dla Natalii Dunowskiej
lat 9. Ciekawe są założenia konkursowe, które mają na celu pokazanie artystycznego dialogu, jakie
toczą dzieci z całego świata za pomocą swoich prac. Dzisiejsza wizja świata, kreowana przez dzieci
potrafi poruszać serca. Pokazuje nam dorosłym, to czego my  nie dostrzegamy, albo nie chcemy
dostrzec. Obiektywizm dziecka zaskakuje prostotą formy i bogactwem koloru. Cieszy fakt, że
plastyczny głos dzieci z Ursynowa, znalazł uznanie w dalekiej Japonii. Gratulacje dla nagrodzonych
i dla prowadzących zajęcia w Pracowni Sztuki Dziecka / ul. Marco Polo 1/ artystów plastyków: Ireny
Moraczewskiej i Katarzyny Derkacz-Gajewskiej. J e r z y  D e r k a c z

Program z cyklu Marek Majewski i jego goście

Wieczór z pamiątką narodową

Malarstwo i grafika 

Miron wystawia w Vistuli

175. rocznica śmierci Juliana Ursyna Niemcewicza

Obowiązkowo: Barwna 8

Galeria Działań nagrodzona

Złoto i srebro dla pracowni
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Pomysł nasunął mi się niejako sam. Niejednokrotnie zdjęcie cze-
ka na odpowiednią treść felietonu, tym razem było jednak od-
wrotnie. O samochodach w skali „mikro” już niegdyś pisałem,
ale wówczas było więcej parametrów i przepisów. Dziś z nieco in-
nej strony...

Jeśli nic nie uległo zmianie w ostatnim czasie, to najmniejszym kiedykolwiek
produkowanym seryjnie samochodem, dopuszczonym do ruchu ulicznego, jest
wciąż brytyjski Peel P50 z lat 60. XX wieku. Jego wyjątkowe, jak na samochód,

wymiary to: długość 137 cm, szerokość 104 cm, wysokość 120 cm oraz waga 59 kg! Obiektyw-
nie przyznać należy, że są to raczej parametry, które kojarzymy z plastikowym samochodem
dla małych dzieci, napędzanym pedałami, no może ze względu na wagę – z napędem akumu-
latorowym. Oryginalny P50 był produkowany w latach 1962-1965 przez firmę Peel Engineering
Company na wyspie Man niedaleko wybrzeży Wielkiej Brytanii. Dotarłem do informacji o 47
sprzedanych sztukach w cenie 199 ?, co stanowi obecnie równowartość ok. 2200 $. 

Do dzisiaj zachowała się mniej więcej połowa z nich, co obrazuje, jaką są rzadkością. Na jed-
nej z aukcji, która miała miejsce 15 lutego 2013 roku, oryginalny egzemplarz z 1964 roku zmie-
nił właściciela za „jedyne” 120.750 $. Niektóre źródła podają, że zachował się też ponoć co naj-
mniej jeden egzemplarz modelu prototypowego, Peel P55 Saloon Scooter, który był nawet nie-
co mniejszy od modelu produkowanego seryjnie!

Pewną ciekawostką są osiągi
tego mikrosamochodu, który po-
siadając silnik o pojemności 49
ccm, mocy 4,2 KM oraz 3-biego-
wą manualną skrzynię biegów
bez biegu wstecznego, osiągał
prędkość maksymalną 61 km/h
i zużywał około 2,8 litra paliwa
na 100 km. Peel P50 to typowy
trójkołowiec, który był nawet
eksportowany do innych krajów.
Dla przykładu w Finlandii zakla-
syfikowano go do kategorii mo-
torowerów. Był dostępny w
trzech kolorach: Daytona Whi-
te (biały), Dragon Red (czerwo-
ny) oraz Dark Blue (niebieski).

W roku 2007 Peel P50 poja-
wił się jako główny bohater pro-
gramu Top Gear, w trakcie które-
go mający 196 cm wzrostu Jere-
my Clarkson wsiadł do autka i

przejechał nim przez centrum Londynu do pracy. Gdy dotarł do budynku BBC, wciągnął za so-
bą samochód do windy i wjechał nim do swojego biura! Odcinek z prezentacją Peel’a P50 zna-
lazł się wówczas w trójce najpopularniejszych odcinków programu Top Gear.

Od kilku lat mikrosamochody są dostępne również w naszym kraju. Tymi najmniejszymi, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, mogą kierować osoby nawet od 14. roku życia. Większe i moc-
niejsze pojazdy przeznaczone są dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B1, dostępnego dla
osób mających co najmniej 16 lat. Pojazdy oferowane przez zachodnioeuropejskie marki wy-
posażeniem i ceną nie odbiegają od pojazdów normalnej wielkości!

Oprócz wielu zalet mikrosamochodów jest też druga strona medalu. Z oczywistych wzglę-
dów bezpieczeństwo poruszania się takim pojazdem jest zdecydowanie ograniczone w stosun-
ku do najnowszych konstrukcji aut pełnowymiarowych. Przeprowadzone ostatnio przez Eu-
ro NCAP testy, pomimo odmiennej procedury, wykazały zdecydowanie większe zagrożenia wy-
stępujące w mikroautach. Ocena dotyczy jedynie bezpieczeństwa dorosłych na przednich fo-
telach, a auta poddawane są dwóm próbom: zderzeniu pełną szerokością przodu z deformo-
walną przeszkodą przy prędkości 50 km/h oraz uderzeniu bocznemu w podobną barierę rów-
nież przy 50 km/h. Wciąż tylko nieliczne mikrosamochody wyposażane są w poduszki powietrz-
ne, a i te, jak wykazują testy w tego typu pojazdach, nie gwarantują wiele. Maksymalne osią-
gane w próbach wyniki to dwie gwiazdki. Dla porównania, podobnych rozmiarów Toyota iQ,
otrzymała w normalnym teście, w roku 2009., komplet pięciu gwiazdek i 75% możliwych do
zdobycia punktów.

W sztuce miniaturyzacji motoryzacji od wielu lat specjalizują się Japończycy. W Europie „mo-
da” ta zakończyła się na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Japonia – to też jedyny kraj, w któ-
rym kupując auto, np. w Tokio, trzeba posiadać miejsce parkingowe! Taki wymóg nie dotyczy
mikrosamochodów i stąd wynika głównie ich popularność w tym kraju. Japonia to też jedyny
kraj na świecie, w którym parametry techniczne mikrosamochód są tak ściśle określone przez
specjalne wytyczne ustawowe i rygorystycznie przestrzegane.

Przeglądając materiały o najmniejszych pojazdach, natrafiłem na dwie ciekawostki. W USA,
grupa przedsiębiorców z Chicago wpadła na pomysł torby podróżnej wyposażonej w koła i ma-
ły silnik elektryczny. Takiej torby nie trzeba ciągnąć za sobą, lecz można na niej usiąść i prze-
być do ośmiu kilometrów z prędkością do 13 km/h! Jak każdy „normalny pojazd elektryczny”,
„Modobag” nadaje sie do ponownego naładowania i kontynuowania podróży.

Na ciekawy, zupełnie odmienny pomysł, wpadli Holendrzy. Po Amsterdamie jeżdżą rowery z
pomalowanymi na żółto bagażnikami. Ich właściciele oferują turystom darmowe podwiezienie
w uzgodnione miejsce. To nowa inicjatywa o nazwie „Yellow Backie”, promująca holenderską sto-
licę, jako miejsce, w którym turysta nigdy się nie zgubi i w razie potrzeby zawsze otrzyma pomoc.

Popularność mikrosamochodów wzrasta również w naszym kraju. Z pewnością będę powra-
cał do tego tematu w kolejnych felietonach „MOTO-PASSY”...

M O T O W O J
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MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Rekordy miniaturyzacji aut

Naprawdę małe
Piórem Derkacza

Ksiądz prałat dr Tomasz Małkiński
ppaarraaffiiaa śśww.. TToommaasszzaa AAppoossttoołłaa 

25 lat kapłaństwa to piękny jubileusz. Jest on tym bardziej cenny, jeżeli prześledzi się drogę
tego niezwykłego kapłana. Jako osoba świecka kończy studia medyczne i specjalizację z zakre-
su psychiatrii. Wtedy odkrywa w sobie powołanie i 21 maja 1991 roku przyjmuje święcenia ka-
płańskie. Miał leczyć ciało ludzkie, przyszło mu uzdrawiać duszę. Bóg potrafił połączyć te dwie
specjalizację, czyniąc ks. Tomasza  kapelanem w ursynowskim hospicjum. Praca, którą tam wy-
konuje, nie da się zmierzyć żadna miarą. Czy jest coś piękniejszego od pomocy drugiemu czło-
wiekowi, gdy medycyna jest bezsilna i pozostaje tylko wiara. Swoję 

misję w hospicjum ks. Małkiński pełni już 22 lata. Często widzę Go ze swojego okna, jak  bez
względu na pogodę, porę dnia i roku, spieszy do oczekujących na niego ludzi. Jak sam o sobie
mówi, jest księdzem zwyczajnym, a nie świętym!. Na świętość pracuje jednak ciężko swoim po-
wołaniem. J e r z y  D e r k a c z   

Co może zrobić człowiek stary,
Zanim pogrąży się w niebycie?
Powinien być głębokiej wiary,

I wierzyć… w życie po audycie.

Znam takich ludzi, jest ich sporo,
Co bezkrytycznie tkwią w zachwycie.

Ci byle jaki rząd wybiorą 
I wierzą w życie po audycie.

Tych nie przekona żadna bzdura,
Chore idee mają wzięcie,

Choć rzeczywistość jest ponura,
Zbawicielowi wierzą święcie.

Obraz przeszłości ma być czarny!
Co było złe - to Tuska wina,

Przez niego żywot wiodłem marny,
A kraj po prostu legł w ruinach.

Dopiero teraz, z łaski Pana
Będę mógł poczuć się szczęśliwy

I przyszłość czeka mnie świetlana,
A kraj ma lepsze perspektywy.

Jak głosi Pierwszy Nauczyciel,
Zgodnie wtórują duszpasterze,

Istnieje życie po audycie,
Lecz ja, cholera, w to nie wierzę!

Obiecujecie coraz częściej,
Że tylko PiS da, o co proszę,

Zapewni sukces, pełne szczęście,
Wieczny dobrobyt i rozkosze.

Tych co wspierają dobrą zmianę
Czeka deszcz nagród, zyski spore,
Raj pełen dziewic, wśród posłanek

Jedna jest nawet profesorem!

Mnie wiary w PiSlam, jak widzicie,
Wcale do szczęścia nie potrzeba.
Nie wierzę w życie po audycie,

I nie chcę z wami pójść do nieba.

A tych, co teraz są na szczycie
Zmiecie historii potok rwący.
Wierzycie w życie po audycie?

Jest coraz więcej niewierzących.
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Po prawie dwóch latach batalii
„Passa” wspólnie z dwojgiem
mieszkańców budynku przy ul.
Narbutta 60 stworzyła precedens.
Po raz pierwszy od 1989 r. wyko-
nanie ostatecznej i prawomocnej
decyzji “zwrotowej” stołecznego
BGN zostało wstrzymane.

Wubiegłym tygodniu rzecz-
nik warszawskiego ratusza
Bartosz Milczarczyk w e-

mailu skierowanym do redakcji oficjal-
nie potwierdził ten fakt. Przypomnij-
my w kilku zdaniach, o co chodzi w tej
pełnej niewiadomych sprawie. Od po-
czątku wszystko wskazywało na to, że
decyzja stołecznego BGN nr
197/GK/DW/2014 z dnia 26.05. 2014,
wydana w imieniu prezydent Warsza-
wy, obarczona jest wadą prawną. Pole-
ga ona na tym, że BGN (prezydent m.
st. Warszawy) winien wydać decyzję
administracyjną jedynie o ustaleniu
prawa użytkowania wieczystego na
rzecz oznaczonych osób i należnej z te-
go tytułu stawki czynszu symboliczne-
go. Dopiero w ramach drugiego etapu
mógł rozstrzygać o warunkach zawar-
cia tej umowy, a więc również o własno-
ści istniejącego na przedmiotowym
gruncie domu posadowionego po dniu
wejścia w życie tzw. dekretu Bieruta,
czyli takiego budynku, którego wła-
sność nie pozostała przy właścicielach
przeddekretowych (ich następcach
prawnych). Sprawa ta należy do kom-
petencji sądów powszechnych (postę-
powanie cywilnoprawne). Tymczasem
urzędnicy BGN w jednej decyzji połą-
czyli te dwa etapy.

Osobną kwestią jest akt nota-
rialny ze stycznia 1947 r., któ-
ry stanowi podstawę roszcze-

nia. Widnieje w nim m. in. zapis, że Ma-
rian Lewandowski i obywatelka Szwecji
Wanda Maria Alme sprzedają w styczniu
1947 r. Jerzemu R. niezabudowaną
działkę przy Narbutta 60. Jest to doku-
ment niewiarygodny, ponieważ został
sporządzony poza kancelarią notarialną
w suterenie doszczętnie zrujnowanego
budynku. Nadto nie spisał go notariusz
Bronisław Czernic, lecz niejaki Zygmunt
Anyżewski podający się za jego zastęp-
cę. Czemu zrezygnowano z wygód jakie
dawała w zrujnowanej stolicy państwa
ciepła, dobrze oświetlona, zlokalizowa-

na w śródmieściu kancelaria notarialna
i pofatygowano się na Mokotów do bu-
dynku stanowiącego wówczas górę gru-
zów? Przecież droga z kancelarii w gru-
zy i z gruzów do kancelarii była dokład-
nie taka sama. Na to pytanie nie ma od-
powiedzi. Pełniący obowiązki zastępcy
dyrektora BGN Jerzy Mrygoń nie zain-
teresował się tą kwestią i lekką ręką pod-
pisał decyzję ważącą miliony złotych
oraz zagrażającą bytowi kilkudziesię-
ciu mieszkańców budynku Narbutta 60. 

Mrygoń oparł decyzję na wypi-
sie z aktu notarialnego nie
porównując go z oryginałem

dostępnym w Archiwum Akt Dawnych w
Milanówku. Nie sprawdził również, czy
osobnik o nazwisku Zygmunt Anyżewski
rzeczywiście istniał, a jeżeli tak, to  czy
posiadał uprawnienia do sporządzania
aktów notarialnych poza kancelarią.
Wspólnie z dwojgiem lokatorów budyn-
ku Narbutta 60 wykonaliśmy gigantycz-
ną robotę detektywistyczną, mającą na
celu ustalenie, czy Anyżewski miał w
styczniu 1947 r. stosowne umocowanie
notarialne. Tę pracę powinni byli wyko-
nać urzędnicy BGN. Okazałoby się wów-
czas, że człowiek ten nie istnieje w archi-
wach Ministerstwa Sprawiedliwości.
Podczas majowej audycji w Radiu dla
Ciebie, poświęconej reprywatyzacji bu-
dynku Narbutta 60, rzecznik prasowy
resortu potwierdził brak w archiwach
teczki osobowej Zygmunta Anyżewskie-
go. Poprosiłem go, by sprawdził, czy oso-
ba ta figuruje w spisie asesorów sądo-
wych z 1947 r., ponieważ wedle ówcze-
snych przepisów prawa tylko asesor
mógł pełnić obowiązki zastępcy nota-
riusza, po uprzednim poinformowaniu o
tym prezesa sądu oraz Rady Notarial-
nej. Do dnia dzisiejszego nie otrzymali-
śmy z Ministerstwa odpowiedzi.

A jest to na obecnym etapie kwe-
stia kluczowa, bowiem jeśli re-
sort sprawiedliwości oficjal-

nie potwierdzi, że w spisie asesorów
sądowych z 1947 r. nie ma nazwiska
Zygmunt Anyżewski, można będzie w
100 proc. uznać, że akt notarialny sta-
nowiący podstawę decyzji
197/GK/DW/2014 z maja 2014 r. o re-
prywatyzacji nieruchomości Narbutta
60 został sporządzony przez osobę nie-
uprawnioną i należy “dokument” ten
potraktować jak zwykłą fałszywkę. Tym

samym zaistnieje konieczność unieważ-
nienia decyzji z maja 2014 oraz oddale-
nia roszczenia wysuniętego przez spad-
kobierców byłych właścicieli. 

We-mailu do redakcji rzecznik
Milczarczyk, jak zresztą
większość rzeczników,

ściemnia, manipuluje danymi i usiłuje w
sposób namolny tłumaczyć, że redakcja
myli się, podaje niesprawdzone fakty, i że
właściwie wszystko jest w porządku. Mil-
czarczyk przywołuje koronny, jego zda-
niem, argument, że poszczególne aspek-
ty sprawy oraz prawidłowość postępo-
wania urzędników BGN były badane
przez prokuraturę i policję, a postępo-
wania zostały umorzone. Skoro więc zda-
niem pana Milczarczyka wszystko jest w
porządku, to dlaczego wstrzymano wy-
konanie decyzji nr 197/GK/DW/2014?
Widać coś musi być na rzeczy, skoro zde-
cydowano się na wzruszenie ostatecznej
i prawomocnej decyzji administracyjnej.
Zadałem rzecznikowi ratusza proste py-
tanie: kto, kiedy i z jakiego powodu wy-
dał polecenie wstrzymania wykonania
tej decyzji, ale odpowiedzi brak. Oby nie
było konieczności wymuszenia odpowie-
dzi za pośrednictwem WSA, bo niechyb-
nie dojdzie do takiej sytuacji, jeśli pan
Milczarczyk żwawo nie ruszy piórem.

C o do pracy dwóch prokuratur
można jedynie stwierdzić, że
w tej sprawie zbytnio się nie

wysilały. Prokuratorzy z uporem god-
nym maniaka trzymają się wersji “nie
ma dowodów na to, że akt notarialny
jest fałszywy”. Ale nie dążą do poznania
prawdy i mimo mnożących się przesła-
nek świadczących o kruchości posta-
wionej tezy nie decydują się na wzno-
wienie umorzonego w 2015 r. postę-
powania z art. 231 kk o niedopełnie-
niu obowiązków służbowych przez Je-
rzego Mrygonia. Na zadane przeze
mnie kilka dni temu pytanie w trybie
ustawy „Prawo prasowe” zastępca pro-
kuratora rejonowego Śródmieście Pół-
noc Iwona Lewczyk napisała m. in.: “Do
dnia dzisiejszego nie pojawiły się no-
we okoliczności, które uzasadniałaby
podjęcie na nowo prawomocnie zakoń-
czonych postępowań 3 Ds. 1533/14/I i
3 Ds. 108/15/IV”. Czyżby? A czy proku-
ratura kiwnęła przysłowiowym palcem
w bucie, by nowe okoliczności znaleźć,
a są one dosłownie na wyciągnięcie rę-
ki? A pismo Ministerstwa Sprawiedli-
wości przesłane w kwietniu do redakcji
„Passy” z informacją, że w archiwach re-
sortu nie znaleziono akt osobowych
Zygmunta Anyżewskiego? Czy to nie
jest nowa okoliczność?

Pomożemy prokuraturze i kiedy
nadejdzie odpowiedź z Mini-
sterstwa Sprawiedliwości w

kwestii posiadania (lub nie) przez Zyg-
munta Anyżewskiego statusu asesora

sądowego prześlemy ją na ul. Wielicką.
Jeśli Anyżewski faktycznie był w 1947
r. asesorem sądowym  i fakt ten zosta-
nie potwierdzony przez resortowych
archiwistów, poprosimy grzecznie, by
w archiwum ustalono także, czy ist-
nieją pisma notariusza Bronisława
Czernica informujące (zgodnie z ów-
czesnym prawem) prezesa sądu i Radę
Notarialną o umocowaniu Zygmunta
Anyżewskiego jako zastępcy notariu-
sza, a tym samym o udzieleniu mu le-
gitymacji prawnej do sporządzania ak-
tów notarialnych poza kancelarią. Do-
piero wtedy będzie można z pełnym
przekonaniem stwierdzić, czy akt nota-
rialny ze stycznia 1947 r. sporządziła
osoba do tego uprawniona.

J eśli jednak ministerstwo poin-
formuje nas, że wśród aseso-
rów sądowych z 1947 r. nie zna-

leziono nazwiska Zygmunt Anyżewski
zażądamy od Prokuratury Rejonowej
Warszawa Śródmieście Północ nie tyl-
ko podjęcia na nowo umorzonego w
2015 r. śledztwa, ale także wszczęcia
przez prokuratora rejonowego proce-
dury mającej na celu unieważnienie
decyzji administracyjnej nr
197/GK/DW/2014. Zadaniem proku-
ratury jest bowiem “strzeżenie prawo-
rządności oraz czuwanie nad ściga-
niem przestępstw”. Zgodnie z art. 182
kpa prokuratorowi służy prawo zwró-
cenia się do właściwego organu admi-
nistracji publicznej o wszczęcie postę-
powania w celu zapewnienia, by po-
stępowanie i rozstrzygnięcie było zgod-
ne z prawem. Przepis ten stanowi furt-
kę umożliwiającą zainicjowanie przez
prokuratora postępowania przed or-
ganem administracyjnym. Dysponuje
on uprawnieniami procesowymi stro-
ny, jednak w pewnych okolicznościach
jego pozycja jest silniejsza.

A do mieszkańców budynków
objętych roszczeniem kieru-
jemy apel: “Stworzyliśmy pre-

cedens i udowodniliśmy, że można wy-
grać z wszechwładnym BGN. Potrzeb-
ne są tylko rozważne solidarne działa-
nia, odpowiednia doza determinacji,
nieustępliwość, trochę umiejętności de-
tektywistycznych, elementarna znajo-
mość funkcjonowania przepisów prawa
oraz szczypta odwagi. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Zaraz po zakończeniu ak-
tualnej edycji budżetu
partycypacyjnego wszyscy
warszawscy burmistrzo-
wie i przedstawiciele Cen-
trum Komunikacji Spo-
łecznej m. st. Warszawa
zasiądą do wspólnych ob-
rad. Tematem dyskusji bę-
dzie poprawa funkcjono-
wania budżetu w stolicy. 

– Bardzo mi się podoba idea
budżetu partycypacyjnego, gdyż
angażuje mieszkańców w two-
rzenie swoich w dzielnicy, gmi-
nie czy mieście, ale po kilku la-
tach tego programu widać, że
nie jest on doskonały, dlatego
musimy się zastanowić, jak go
usprawnić – mówi Robert Kem-
pa, burmistrz Ursynowa. 

Budżet partycypacyjny to de-
mokratyczny proces dyskusji i
podejmowania decyzji, w któ-
rym każda mieszkanka i każdy
mieszkaniec decyduje o ty, w
jaki sposób wydawać część bu-
dżetu lokalnego. Najczęściej
jest on tworzony poprzez wyko-
rzystanie takich narzędzi, jak
poznanie priorytetów w wyda-
waniu pieniędzy przez samych
członków danej wspólnoty, wy-
bór delegatów budżetowych,
reprezentujących lokalne spo-
łeczności, wsparcie techniczne
ze strony rajców miejskich (na

poziomie lokalnym), lokalne i
regionalne zgromadzenie w ce-
lu debaty i głosowania nad
priorytetowymi wydatkami, a
następnie implementacja po-
mysłów mających bezpośred-
nie przełożenie na jakość życia
mieszkańców.

Z Brazylii na Ursynów
Pierwszy pełny proces two-

rzenia budżetu partycypacyjne-
go rozpoczął się w brazylijskim
mieście Porto Alegre już w roku
1989. Potem rozszerzył się na
setki miast całego świata –  w
Europie, Azji, Afryce, Ameryce
Północnej. W Europie projekt
podchwyciło wiele miejscowości
we Francji, Włoszech, Niem-
czech, Hiszpanii i Wielkiej Bry-
tanii – w tym dzielnice Berlina
(Kreuzberg) i Londynu (Lady-
well). Jest to też bardzo popular-
ny sposób oddawania władzy
ludziom w miastach Kanady. 

W niektórych miastach budżet
partycypacyjny wprowadzony
został nawet do szkół, uniwersy-
tetów, budownictwa społecznego
czy instytucji kultury. Mechani-
zmy stosowania budżetu partycy-
pacyjnego różnią się od siebie,
dostosowując do lokalnego kon-
tekstu. Różny jest także procent
miejskiego budżetu oddawanego
do dyspozycji mieszkańców.

W Polsce budżet partycypacyj-
ny po raz pierwszy wprowadzono
w 2011 r. w Sopocie. Obecnie z tej
formy demokracji w Polsce korzy-
stają również inne miasta: Byd-
goszcz, Poznań, Łódź, Tarnów,
Kraków, Wrocław, Elbląg, Gdańsk,
Kielce czy Wodzisław Śląski. 

W Warszawie budżet party-
cypacyjny został wprowadzony
zarówno na szczeblu central-
nym, jak i na poziomie dzielnic. 

Stolica będzie poprawiać?
W stolicy budżet partycypacyj-

ny został wprowadzony 3 lata te-
mu. Właśnie kończy się trzecia
edycja. – I z roku na rok cieszy
się coraz większym powodze-
niem – mówi Michał Jezierski z
Centrum Komunikacji Społecz-
nej (jednostka odpowiedzialna
za konsultacje społeczne i proce-
dury Budżetu Partycypacyjnego).

Warszawiacy składają coraz
więcej projektów. Wskazują na
to liczby: w 2013 r. - 2236, w
2014r. - 2333, w 2015r. - 2649
projektów. Co roku każda war-
szawska dzielnica przeznacza 10
proc. swojego budżetu na pro-
jekty obywatelskie. – Koszt jedne-
go projektu nie może jednak
przekroczyć 1 mln złotych – wy-
jaśnia Jezierski

W tej edycji ursynowianie zgło-
sili 194 projekty. Do szczegółowej

weryfikacji przeszły 174. 20 pro-
jektów zostało odrzuconych ze
względów formalnych (projek-
todawcy nie dostarczyli wyma-
ganych dokumentów). 83 pro-
jekty zostały rozpatrzone pozy-
tywnie, 91 – negatywnie (w tym
40 jednego autora). Na projekty
dzielnica przeznaczyła 6 mln 200
tys. złotych. Sumę tę urzędnicy
rozdzielili na cztery projekty.

Warto zauważyć, że projekty
zgłaszane przez mieszkańców nie
zawsze się sprawdzają. Na Ursy-
nowie w tej chwili największe
emocje budzi projekt pt. „Bez-
pieczne przejście dla pieszych i
pasy rowerowe na ul. Stryjeń-
skich”, który wygrał zeszłoroczną
edycję. Za projektem opowiedzia-
ło się około 1400 mieszkańców
dzielnicy, przeciw – około 1800.
Według przeciwników projekt ten
jest obarczony poważną wadą –
utworzenie ścieżek rowerowych
na jezdni spowoduje zwężenie
ulicy Stryjeńskich do jednego pa-
sa w każdą stronę, a to znacznie
utrudni ruch kołowy w tej okoli-
cy. Regulamin budżetu partycy-
pacyjnego jest jednak obowiązu-
jącym aktem prawnym.

Budżet to nie Biblia 
– I właśnie dlatego, żeby unik-

nąć takich sytuacji jak na Stry-
jeńskich, a to nie jest jeden taki

przypadek w stolicy, burmistrzo-
wie wszystkich warszawskich
dzielnic postanowili się spotkać
zaraz po zakończeniu obecnej
edycji budżetu partycypacyjne-
go, żeby zastanowić się jak ulep-
szyć ten program. Konsultacje
mają się zacząć tuż po 15 lipca –
mówi Robert Kempa.

Według burmistrza Ursyno-
wa, budżetu partycypacyjnego
nie można traktować jak Biblii: 

– Sensowne wydaje się, żeby
mieszkańcy już w trakcie opi-
niowania projektu mogli mieć
do niego wgląd i zgłosić swoje
uwagi – mówi burmistrz. –
Mieszkańcy proszą nas o infor-
macje o opiniowanym projekcie
w lokalnej prasie lub w postaci
ulotek dostarczanych do skrzy-
nek pocztowych – dodaje Ro-
bert Kempa.  

Głos ludzi – ważny?
Badania, a także praktyka

miast stosujących budżet party-
cypacyjny wskazują, że skutku-
je on wyższą jakością życia,
zwiększonym zadowoleniem z
usług publicznych, większą
przejrzystością i wiarygodno-

ścią władz, większym udziałem
w życiu publicznym (szczegól-
nie osób wykluczonych), a tak-
że edukacją obywatelską. Kryty-
cy tej formy demokracji wska-
zują, że nie ma jakiegokolwiek
prawa nakazującego władzom
rządowym i samorządowym
słuchania woli mieszkańców. Z
tą opinią nie zgadza się bur-
mistrz Ursynowa. – Uważam, że
taki budżet to świetna idea.
Urzędnicy nie zawsze wiedzą,
co jest potrzebne mieszkańcom,
dlatego ich głos jest tutaj bar-
dzo ważny. Ten program anga-
żuje mieszkańców w aktywne
działanie dla rozwoju swojej
dzielnicy lub miasta – stwierdza
Robert Kempa. 

K a t a r z y n a  B r u d n i a s  

PPSS.. Jeżeli nie jest ci obojętne jak
wygląda Twoja dzielnica i miasto,
Ty także możesz zgłosić swój pro-
jekt. W tym roku oferty będą
przyjmowane od 4 do 14 czerwca.
Szczegółowych informacji należy
szukać na stronach dzielnicowych
urzędów lub na stronie Centrum
Komunikacji Społecznej m. st.
Warszawa. 

Decyzja o reprywatyzacji Narbutta 60 wstrzymana

„Passa” wykonuje robotę za Mrygonia

Czy będzie dużo do poprawki?

Zatrzęsienie projektów
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K ilka lat temu pisałem o różnicach między wodą źródlaną a mineral-
ną i publikacja spotkała się z dużym zainteresowaniem Czytelników.
U progu sezonu wakacyjnego uznałem, że rzecz należy omówić po-

wtórnie, ponieważ jest niebywale ważna, a ponadto poprzednią publikację uzu-
pełnić o dane, których naonczas nie posiadałem. Podczas upałów należy pić
przynajmniej 3 litry wody dziennie, najlepiej wysoko zmineralizowanej, aby nie dopuścić do wy-
płukania z organizmu przede wszystkim potasu napędzającego pracę serca. To zalecenie leka-
rzy. Niestety nadal duża część naszego społeczeństwa nie widzi żadnej różnicy między wodą mi-
neralną, mineralną wysoko zmineralizowaną i źródlaną. Zamawiasz u kelnerki flaszkę wody mi-
neralnej, a ona przynosi ci Kroplę Beskidu. Mówisz: panienko, prosiłem o wodę mineralną, a ona
na to: przecież to jest woda mineralna. I musisz uświadamiać jej różnicę. Kiedyś  uparłem się i
poprosiłem menedżera. Pytam, czemu wciskacie mi bezwartościową źródlaną, czy nie macie mi-
neralnej? Młody sympatyczny “menago” oświeca mnie ściszonym głosem: Jak nie wezmę Kro-
pli Beskidu, nie dostanę Coca-Coli, bo to ten sam producent. Już rozumiem, czyli tak zwana sprze-
daż wiązana.  

Kropla Beskidu to dziś Coca-Cola; Żywiec Zdrój to Danone, a Nałęczowiankę przejęło Nestlé. Z
popularnych i bardzo dobrych wód mineralnych tylko Muszynianka oparła się zagranicznemu ka-
pitałowi, dlatego m. in. ją pijam. To pewien rodzaj patriotyzmu, tym bardziej, że naprawdę woda
jest znakomita, szczególnie ta delikatnie gazowana. A jaką wodę piją na ogół Polacy? Fundacja Pro-
-Test – na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – przeprowadziła test wody. Akre-
dytowane laboratorium przebadało na zlecenie fundacji aż 15 półtoralitrowych wód butelkowanych
(11 mineralnych i 4 źródlane). Wybrano je na podstawie szczegółowego rekonesansu w sieciach su-
per- i hipermarketów. Zdecydowano się na wspólne zestawienie wód mineralnych i źródlanych, by
pokazać wybór, przed jakim staje konsument. 

Badania wykazały, że wody źródlane nie różnią się składem mineralnym od wody z kranu. To nie-
bywale ważna informacja dla każdego konsumenta, który nie ma bladego pojęcia, że płaci za coś,
co ma za darmo w kranie.  

Składniki mineralne występujące w wodach w formie jonowej stanowią dobre uzupełnie-
nie codziennej diety, ale nie jest aż tak bogatym źródłem związków mineralnych, jak np.
kasza gryczana  (218 mg magnezu w 100 g), czy żółty ser  (800-1000 mg wapnia/100 g).

Aby pokryć dzienne zapotrzebowanie na wapń, które średnio wynosi 1000 mg, trzeba by wypić
prawie 23 l wody Żywiec Zdrój lub Kropli Beskidu, ponad 9 l Nałęczowianki bądź 5 l Muszynian-
ki. Natomiast zapotrzebowanie na magnez (300 mg dziennie) pokryłoby wypicie w jednym dniu
ponad 54 l wody Żywiec Zdrój, 15,5 l Kropli Beskidu, niemal 14 l Nałęczowianki, bądź prawie 2,5
l Muszynianki. To porównanie doskonale obrazuje, która z wymienionych wyżej wód jest najbar-
dziej wartościowa. 

Wody mineralne klasyfi-
kowane są w zależności od
ogólnej zawartości minera-
łów w litrze. I tak nie więcej
niż 500 mg/l to woda bar-
dzo nisko zmineralizowana,
od 500 do 1500 mg/l – śred-
nio zmineralizowana, powy-
żej 1500 mg/l – wysoko zmi-
neralizowana. Jedną z naj-

lepszych wód mineralnych w kraju, porównywalną ze słynną i drogą Vichy, jest lekko słonawa
ciechocińska Krystynka. Suma składników stałych tej genialnej wody to aż 3416,58 mg/l! Kry-
stynka jest pozyskiwana od 1902 r. na bazie źródła solankowego z piasków jury. Zawiera dużą
ilość magnezu, pierwiastka życia, który zapobiega chorobom naczyniowo - sercowym, spo-
walnia procesy starzenia się, obniża poziom cholesterolu, reguluje ciśnienie tętnicze krwi. Nie-
stety władze Ciechocinka jakoś nie potrafią przebić się na rynku i czerpać z tego naturalnego
dobrodziejstwa gigantycznych zysków. W stolicy ta prawdziwie lecznicza woda jest praktycz-
nie nie do zdobycia.  

W ody wysoko zmineralizowane to wspomniana wyżej Muszynianka, Staropolanka
2000 i Piwniczanka, średnio zmineralizowane to Nałęczowianka, Jurajska, Cisowian-
ka, Kinga Pienińska oraz Ustronianka Biała, natomiast nisko zmineralizowane –

Kropla Beskidu, Arctic Plus i Dobrowianka. W wodach podziemnych można spodziewać się wy-
stępowania promieniotwórczości naturalnej, dlatego jej kontrolowanie w wodach pitnych jest
bardzo ważne, bo np. Ra226 kumuluje się w kościach i nie jest wydalany na zewnątrz. Z prze-
prowadzonych przez Fundację Pro-Test badań wynika, że żadna z przebadanych wód nie prze-
kracza poziomu radu. Najwyższym wskaźnikiem odznacza się Staropolanka 2000 (0,09
mSv/rok). Pijąc zgodnie z zaleceniami najwyżej litr Staropolanki 2000 dziennie osoba dorosła
nie naraża się na dawkę przekraczającą bezpieczny poziom. Jednak nastolatek może wypić jej
już najwyżej szklankę dziennie, zaś kobiety w ciąży, karmiące mamy i małe dzieci nie powinny
pić jej wcale. Muszynianka, Dobrowianka i Piwniczanka zawierały dużo mniej radu (ok. 0,02
mSv/rok).

Test wykazał, że najbardziej stabilnym składem charakteryzują się Muszynianka, Piwniczanka,
Nałęczowianka oraz Dobrowianka. Na ich tle negatywnie wyróżnia się natomiast Kropla Beskidu,
woda o najmniej stabilnym składzie mineralnym. Fundacja Pro-Test uważa, iż  w przypadku wód
mineralnych o małej zawartości ogólnej minerałów i mało stabilnym składzie, takich jak Arctic Plus,
Jurajska, Kinga Pienińska, Kropla Beskidu oraz Ustronianka Biała, należałoby rozważyć zmianę ich
kwalifikacji rodzajowej na wody źródlane. Wody źródlane nie muszą bowiem charakteryzować się
stabilnym składem mineralnym.

Woda butelkowana nie może zawierać bakterii chorobotwórczych, a ogólna liczba bakterii nie mo-
że przekraczać 100 kolonii w 1 ml dla bakterii psychrofilnych oraz 20 kolonii/ml dla mezofilnych.
Bakterie psychrofilne rozwijają się w temperaturze 20-22 st. C, a mezofilne “lubią” cieplejsze wa-
runki – od 35 st. C. Najwyższą, mieszczącą się jednak w limicie określonym przepisami liczbę bak-
terii rozwijających się w temperaturze pokojowej, zawierały wody Jurajska i Górska Natura – od-
powiednio 58 i 40 kolonii w 1 mililitrze. W wodzie źródlanej Górska Natura wykryto zbyt wiele bak-
terii ciepłolubnych – 28 kolonii/1 ml, przy limicie 20 kolonii.

Opijając się w upały wodami mineralnymi nie można jednakowoż zapominać, że nie do-
starczają one organizmowi wystarczających ilości bardzo ważnych ważnych minera-
łów, np. żelaza, fosforu czy jodu. Dlatego pomidor, brokuł, papryka i fasola powinny

znaleźć się w codziennym letnim menu. Brokuł zawiera wiele witamin z grupy B, C, a także be-
ta-karoten, przeciwutleniacz powstrzymujący proces starzenia się komórek. Znajdziemy w nim
białko wysokiej wartości oraz sole mineralne, m. in. żelazo. Jest zasadotwórczy, dlatego dosko-
nały na zgagę i uczucie pieczenia w żołądku. Pomidor to również źródło beta - karotenu, wita-
min z grupy B oraz C i E, związków potasu, wapnia, sodu, żelaza, miedzi, fosforu, chloru, ma-
gnezu i manganu. Wystarczy wypić codziennie szklankę soku pomidorowego albo zjeść dwa du-
że pomidory, by dostarczyć organizmowi niezbędną dawkę likopenu, który niszczy wolne rod-
niki. Fasola jest źródłem białka i substancji odżywczych, zawiera fosfor, potas, magnez, wapń,
żelazo oraz związki siarki, kwasy organiczne, witaminy, przede wszystkim B i PP. Smak papry-
ki zależy od jej zabarwienia – najbardziej pikantne są czerwone i wiśniowe, łagodniejsze kre-
mowe i zielone. Zawierają wiele witamin i soli mineralnych, a także olejki eteryczne. W nasio-
nach znajduje się kapsoicyna - substancja bakteriobójcza i pobudzająca. Owoce papryki pobu-
dzają trawienie, perystaltykę jelit, wydzielanie śliny. Ponieważ silnie działają na błony śluzowe
są też bardzo skutecznym afrodyzjakiem. Jednak zbyt duże dawki mogą zaburzyć pracę wątro-
by i nerek.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Kto leje wodę...

„Opijając się w upały wodami mi-
neralnymi nie można jednakowoż
zapominać, że nie dostarczają
one organizmowi wystarczają-
cych ilości bardzo ważnych 
ważnych minerałów”

Rada Dzielnicy przeciwna zmianie nazwy ul. ZWM

Problem wraca jak bumerang
Na sesji rady Dzielnicy Ur-
synów zostało przyjęte 17
maja stanowisko mojego
autorstwa, który zgłosi-
łem w imieniu klubu rad-
nych „Nasz Ursynów” w
sprawie niepodejmowa-
nia przez władze Warsza-
wy działań zmierzających
do zmiany nazwy ulicy
Związku Walki Młodych. 

Stanowisko to jest odpowie-
dzią na uchwalenie przez parla-
ment tzw. ustawy dekomuniza-
cyjnej. Warto przypomnieć, że
to nie pierwsza próba zmiany
nazwy tej ulicy. Jeszcze przed
2010 rokiem nasi radni (m. in.
Piotr Skubiszewski) i społeczni-
cy tacy jak Sławomir Litwin wy-
stępowali wielokrotnie w obro-
nie nazwy ul. ZWM. 

Należy mocno podkreślić, że
nasze stanowisko w żaden spo-
sób nie oceniało warstwy ide-
ologicznej nazwy ulicy ZWM, ale
było realizacją woli mieszkań-
ców, którzy w przytłaczającej
większości nie chcą tej zmiany. A
nie chcą, ponieważ, taka zmiana

niesie za sobą niepotrzebne kosz-
ty, które będą musieli ponieść
wszyscy mieszkańcy tej ulicy.
Zmiana szyldów na blokach, pie-
częci, druków to tylko część
uciążliwości po stronie Spół-
dzielni „Stokłosy”, za które będą
musieli zapłacić spółdzielcy. Nie
zapominajmy, że na tej ulicy
mieszczą się firmy, które też bę-
dą musiały również ponieść do-
datkowe koszty. Kto im za to
zwróci, już nie mówiąc o czasie,
jaki będzie trzeba przeznaczyć
na dokonanie tych zmian. Uwa-
żam, że za te pieniądze spółdziel-
nia może wyremontować nieje-
den chodnik albo plac zabaw.

Na sesję przyszło około 120
mieszkańców, w imieniu, któ-
rych przemawiali prezes spół-
dzielni SBM Stokłosy Krzysztof
Berliński oraz Sławomir Litwin i
Tomasz Kurzydło ze Społeczne-
go Komitetu Obrony Nazwy ul.
ZWM, którzy jednoznacznie po-
parli stanowisko ws. niezmienia-
nia nazwy ul. ZWM. Krzysztof
Berliński zapowiedział, że nie-
bawem do rąk mieszkańców tej
ulicy trafi ankieta, w której po-
nownie będą mogli się wypowie-
dzieć, czy są za, czy przeciw
zmianie nazwy. Bardzo chciał-
bym podziękować wszystkim,
którzy przybyli na sesję rady
Dzielnicy, aby wyrazić swoje po-
parcie dla nazwy ul. Związku
Walki Młodych. Obawiam się,
że nie będzie to jedyne wystą-
pienie w tej sprawie, ale właśnie
nim zaczynamy kolejny bój o
utrzymanie nazwy ulicy ZWM. 

Za stanowiskiem głosowało
17 radnych, jeden radny się
wstrzymał od głosu. Przeciwko
było 5 radnych z PiS i jeden rad-
ny z Projektu Ursynów (Kamil
Orzeł).

Poniżej prezentuję treść Sta-
nowiska Rady Dzielnicy Ursy-
nów z dnia 17 maja 2016 roku w
sprawie niepodejmowania przez

władze Warszawy działań zmie-
rzających do zmiany nazwy uli-
cy Związku Walki Młodych. 

„Na podstawie § 13 ust. 1 pkt.
8 Statutu Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy stanowiącego
załącznik nr 12 do uchwały Nr
LXX/2182/2010 Rady m. st.
Warszawy z dnia 14 stycznia
2010 r.  w sprawie nadania statu-
tów dzielnicom miasta stołecz-
nego Warszawy ( Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2010 r. Nr 32, poz. 453 i
454), Rada Dzielnicy Ursynów
m. st. Warszawy zajmuje nastę-
pujące stanowisko:

§§ 11.. Rada Dzielnicy Ursynów
m. st. Warszawy zwraca się do
Rady m. st. Warszawy oraz Pre-
zydent m. st. Warszawy o nie-
podejmowanie żadnych działań
zmierzających do zmiany na-
zwy ulicy Związku Walki Mło-
dych zgodnie z art. 6 ust. 1. usta-
wy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o
zakazie propagowania komuni-
zmu lub innego ustroju totali-
tarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczno-
ści publicznej.

§§ 22.. Rada Dzielnicy Ursynów
m. st. Warszawy wzywa Zarząd
Dzielnicy Ursynów m. st. War-
szawy oraz Prezydent m. st. War-
szawy o przyspieszenie działań
zmierzających do uregulowania
stanu prawnego gruntów osie-
dla Stokłosy, tak, aby Spółdziel-
ni Budowlano-Mieszkaniowej
„Stokłosy” zostały niezwłocznie
przekazane w wieczyste użytko-
wanie w szczególności tereny
pod drogą wewnętrzną Związku
Walki Młodych.

§§ 33.. Stanowisko przekazuje się
Zarządowi Dzielnicy Ursynów
m. st. Warszawy, Radzie m. st.
Warszawy oraz Prezydentowi m.
st. Warszawy.

§§ 44.. Wykonanie powierza się
Przewodniczącemu Rady Dziel-
nicy Ursynów m. st. Warszawy.

§§ 55.. Stanowisko wchodzi w
życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Sta-
nowiska w sprawie niepodejmo-
wania przez władze m. st. War-
szawy działań zmierzających do
zmiany nazwy ulicy Związku
Walki Młodych.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 8
Statutu Dzielnicy Ursynów m.
st. Warszawy Rada Dzielnicy ma
prawo zgłaszania wniosków w
sprawach istotnych dla Dzielni-
cy. Przyjęcie niniejszego projek-
tu stanowiska ma na celu nie-
podejmowania działań przez
władze m. st. Warszawy zmie-
rzających do zmiany nazwy uli-
cy Związku Walki Młodych.

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016
r. o zakazie propagowania ko-
munizmu lub innego ustroju to-
talitarnego przez nazwy budow-
li, obiektów i urządzeń użytecz-
ności publicznej (dalej: Ustawa),
w art. 1 wskazuje, że nazwy bu-
dowli, obiektów i urządzeń uży-
teczności publicznej, w tym
dróg, ulic, mostów i placów,
nadawane przez jednostki sa-
morządu terytorialnego nie mo-

gą upamiętniać osób, organiza-
cji, wydarzeń lub dat symboli-
zujących komunizm lub inny
ustrój totalitarny, ani w inny spo-
sób takiego ustroju propagować.

Obowiązek zmiany ww. nazw
nałożony jest na właściwe orga-
ny jednostek samorządu teryto-
rialnego w terminie 12 miesięcy
od daty wejścia w życie Ustawy
(art. 6. 1. Ustawy). W Warszawie
zmiany takie jest władna podej-
mować rada m. st. Warszawy. W
przypadku niewykonania obo-
wiązku, o którym mowa powy-
żej, wojewoda wydaje zarządze-
nie zastępcze, w terminie 3 mie-
sięcy od dnia, w którym upłynął
ww. termin. W tej sytuacji na
Wojewodę nałożony jest obowią-
zek uzyskania pisemnej zgody
właścicieli terenów, na których
jest zlokalizowana ta droga.

Ulica Związku Walki Młodych
jest drogą wewnętrzną. W chwi-
li obecnej właścicielem terenów
pod ul. Związku Walki Młodych
jest m. st. Warszawa, równocze-
śnie jednak trwają działania ma-
jące na celu przekazanie, w

szczególności terenów pod ul.
Związku Walki Młodych w wie-
czyste użytkowanie Spółdzielni
Budowlano-Mieszkaniowej „Sto-
kłosy” (dalej: Spółdzielnia).

W związku z powyższym wła-
dze m. st. Warszawy nie powin-
ny podejmować żadnych dzia-
łań, aby zmienić nazwę ul.
Związku Walki Młodych. Powin-
ny też przyspieszyć działania
zmierzające do przekazania
gruntów pod tą ulicą w wieczy-
ste użytkowanie Spółdzielni.

Mieszkańcy ul. Związku Walki
Młodych są w większości prze-
ciwni zmianie tej nazwy. Świad-
czy o tym mogą chociażby wyni-
ki ankiety przeprowadzonej przez
Spółdzielnie wspólnie z Radą
Nadzorczą  w 2004 r. W ankiecie
tej wzięło udział 2 087 osób, z te-
go mieszkańców 2 054 osoby, na-
jemców lokali użytkowych 33
osoby. Za zmianą nazwy tej ulicy
wypowiedziało się wówczas 71
osób, co stanowiło 3,40% ogólnej
liczby uczestników ankiety. Prze-
ciw zmianie nazwy ulicy, wypo-
wiedziało się 2 016 osób, co stano-
wi 96,60% ogólnej liczby uczest-
ników ankiety. Obecnie władze
Spółdzielni pracują nad powtó-
rzeniem ankiety wśród mieszkań-
ców, a jej wyniki zostaną upu-
blicznione i przekazane stosow-
nym organom.

Nie możemy też zapominać o
wyroku NSA (sygn. Akt I SA
1860/97) z 26.02.1998 r., który
stwierdził nieważność zaskarżo-
nej uchwały rady m. st. Warsza-
wy zmieniającą nazwę ul. Związ-
ku Walki Młodych.

Głównym argumentem prze-
mawiającym za powstrzyma-
niem zmiany nazwy tej ulicy są
również koszty, które pośrednio
lub bezpośrednio będą musieli
ponieść mieszkańcy tej ulicy.

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

„ N a s z  U r s y n ó w ”  
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Ogier Va Bank nadal jest niepo-
konany. Rywalom nie udało się
go ograć w rozegranej w nie-
dzielę nagrodzie Golejewka
(2000 m), choć byli bardzo bli-
scy osiągnięcia celu. 

Było to dziewiąte już z rzędu
zwycięstwo wyjątkowo utalen-
towanego wychowanka trene-

ra Macieja Janikowskiego i pierwszy re-
kord toru w karierze. Va Bank pokonał
dystans 2 km w znakomitym czasie
2:01.6 sek. bijąc rekord ustanowiony w
2012 r. przez ogiera Cameruna o 0.5
sek. Jednak zwycięstwo nie przyszło
tym razem łatwo i do ostatnich metrów
wisiało na włosku. Od startu bardzo
mocnym tempem poprowadził Tempe-
rament, podopieczny trenera Marka No-
wakowskiego. Kiedy wydawało się, że
dociągnie do celownika i zapachniało
dużą sensacją, finisz rozpoczął Va Bank,
a za nim Masterpower ze stajni Andrze-
ja Walickiego. Oba ogiery dopadły Tem-
peramenta kilkanaście metrów przed
metą. W opisie na stronie internetowej
organizatora gonitw pojawiła się infor-
macja jakoby Va Bank wygrał “w ręku”,
czyli bez wysiłku, lekko. To nieprawda,
dżokej musiał na końcowej prostej  silnie
wysyłać ogiera, co słusznie zauważyła
Komisja Techniczna, oficjalnie zatwier-
dzając wynik gonitwy. 

Podczas najbliższej dwudniówki
na Służewcu rozegrane zostaną
pierwsze w tym sezonie klasy-

ki – w sobotę nagroda Wiosenna (1600
m, kat. A), w której weźmie udział 11
trzyletnich klaczy, w niedzielę nagroda
Rulera (1600 m, kat. A) z udziałem pię-
ciu trzyletnich ogierów. Faworytami
„Passy” w obu wyścigach są konie treno-
wane przez Krzysztofa Ziemiańskiego
– w Wiosennej klacze Pianoforte i Iron

Belle, w Rulera – ogier Langfuhr, syn
wyhodowanego w Irlandii znakomitego
Soldier of Fortune (2,5 mln USD na kon-
cie) i niezłej amerykańskiej Lady Sylve-
ster (21 tys. ) oraz wnuk epokowego ir-
landzkiego Galileo (1,6 mln ?). 

Poseł Jacek Żalek, wiceprzewod-
niczący PiS, ujawnił w me-
diach, że jest wola polityczna

konieczna do znowelizowania fatalnej,
wyjątkowo restrykcyjnej i przynoszą-
cej państwu straty ustawy hazardowej.
Potwierdził to minister finansów Paweł

Szałamacha, jak również Jarosław Go-
win, partyjny kolega posła Żalka, który
podczas konferencji prasowej z udzia-
łem prezesa PZPN Zbigniewa Bońka
zaprezentował założenia do nowej usta-
wy o zakładach wzajemnych i niektó-
rych grach karcianych. Nowy akt praw-
ny ma być antidotum na odpływ mi-
liardów złotych, które traci budżet na-
szego państwa wskutek wprowadzenia
w 2009 r. restrykcyjnych przepisów do-
tyczących gier hazardowych. Stworzo-
no tym samym raj dla zagranicznych
operatorów – aż 90 proc. zakładów buk-
macherskich znalazło się bowiem w
szarej strefie. 

Wielokrotnie pisaliśmy na ła-
mach Passy, że najwięk-
szym grzechem posłów

uchwalających obecnie obowiązujące
rozwiązania było wrzucenie do jedne-
go worka twardego hazardu, automa-
tów czyli tzw. jednorękich bandytów,
gry w kasynach oraz zakładów bukma-
cherskich i niektórych gier karcianych,
takich jak poker. Kolejnym grzechem
było wprowadzenie zakazu reklamy za-
kładów bukmacherskich w sytuacji, kie-
dy jest to dopuszczalne właściwie we
wszystkich krajach europejskich, po-
nieważ zyski z reklamy służą wspiera-
niu sportu. Wpływy ze zwielokrotnio-
nych środków osiąganych po wprowa-
dzeniu noweli do ustawy hazardowej
przez budżet z tytułu podatków mają
być dzielone. 90 proc. zasili bezpośred-

nio państwową kasę, a 10 proc. zostanie
przeznaczone na ważne cele społeczne
– 7 proc. na wspieranie sportu młodzie-
żowego, zaś 3 proc. na walkę z uzależ-
nieniami od hazardu. Jest to bardzo do-
bre rozwiązanie.

Wdeklaracji Gowina było jed-
nak coś, co każe patrzeć na
przygotowywaną noweliza-

cję z pewnym dystansem. Chodzi miano-
wicie o deklarowaną wysokość podat-
ku, który ma być zwiększony z 12 do 20
proc., choć padła obietnica, że będzie to
20 proc. od obrotów brutto. W naszym
kraju obowiązuje jeden z najwyższych
podatków od zakładów wzajemnych –
12 proc. od uzyskiwanego obrotu. W
krajach takich jak Chorwacja, Bułgaria
czy Rumunia podatek z tego tytułu wy-
nosi 5 proc. Wielka Brytania poszła jesz-
cze dalej. Wprowadzono tam 15-pro-
centowy podatek od zakładów wzajem-
nych, ale nie od obrotu, tylko od przycho-
du. Może trzeba iść ścieżką angielską,
bo drastyczne podniesienie podatku mo-
że być tzw. wylaniem dziecka z kąpielą.
A może drogą duńską, która przynosi
temu państwu miliardy koron zysku?

R ozważni i mądrzy Duńczycy
rozprawili się z szarą strefą
w bardzo prosty sposób,

wprowadzając rozsądny system opo-
datkowania. Zamiast zmuszać firmy
do płacenia 12 proc. podatku od obro-
tu, opodatkowali, jak we wszystkich
innych branżach, przychody. Po wpro-

wadzeniu podatku od przychodu na
poziomie 25 proc. firmy bukmacher-
skie, na przykład przy serii remisów,
nie muszą zrzucać podatku na graczy,
a ci nie muszą wtedy uciekać do za-
granicznych konkurentów. Zarabia bu-
dżet państwa, kluby i organizacje spor-
towe mają sponsorów, a kibice nie mu-
szą kryć się z obstawianiem wyników
swojej ulubionej drużyny. 

Największym duńskim bukma-
cherem jest państwowy Dan-
ske Spil, który w 2014 r. zano-

tował przychód brutto na poziomie 1,3
miliarda koron i wygenerował zysk net-
to w wysokości ponad 375 milionów
koron (205 milionów złotych). Może
polskim Danske Spil powinien zostać
państwowy Totalizator Sportowy, któ-
ry od lat liczy m. in. na pozwolenie na
sprzedaż w Internecie oraz większy luz,
jak idzie o promocję, także zakładów
wzajemnych będących bardziej grą wie-
dzy niż klasycznym hazardem. Wspo-
mniany wyżej Danske Spil wydał w
2014 r. ponad 500 milionów koron (275
milionów złotych) na marketing i pro-
mocje, płacąc ponad 400 milionów ko-
ron (220 milionów złotych) w podat-
kach i innych kosztach. Jak widać na
wielu przykładach, oddanie monopolu
państwowej firmie na pewnym okre-
ślonym w ustawie obszarze hazardu
wcale UE nie uwiera. 

C ieszy to, że ktoś w Polsce
wreszcie zrozumiał, iż z no-
wej ustawy hazardowej nale-

ży wydzielić zakłady bukmacherskie i
gry karciane, a to będzie miało bezpo-
średnie przełożenie na wyścigi konne w
Polsce. Ktoś zrozumiał także, iż czas
najwyższy zrobić porządek z automata-
mi do gry, prawdziwą plagą dotykają-
cą przede wszystkim młodzież. Hazar-
dowe podziemie zarobiło na tej bardzo
wciągającej losowej maszynerii miliar-
dy, ale wreszcie położono temu kres.
W dniu 16 maja 2016 r. siedmiu sę-
dziów Naczelnego Sądu Administracyj-
nego uchwaliło zmiany dotyczące prze-
pisów ustawy o grach hazardowych,
umożliwiając stosowanie kar pienięż-
nych za urządzanie gier na automatach
poza kasynem gry. Art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych nie jest według NSA prze-
pisem technicznym, którego projekt po-
winien być przekazany Komisji Euro-
pejskiej i może stanowić podstawę wy-
mierzenia kary pieniężnej za narusze-
nie przepisów ustawy o grach hazar-
dowych. Urządzający gry na automa-
tach poza kasynem gry, bez względu
na to czy legitymuje się koncesją lub
zezwoleniem, będą podlegać surowym
karom pieniężnym. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Już w najbliższy wtorek
(24 maja) odbędą się fina-
łowe zawody w ramach
Ursynowskich Wtorków
Biegacza! Ta impreza bie-
gowa jest znakomitą oka-
zją do aktywnego spędze-
nia wtorkowego wiosenne-
go popołudnia. 

Mówię to z pełnym przeko-
naniem jako uczestnik i promo-
tor wielu tego typu sportowych
imprez, rozgrywanych nie tylko
w dzielnicy Ursynów, ale i całej
Warszawie. Mimo że na tere-
nach SGGW, gdzie odbywają
się biegi, nigdy nie brakuje
śmiałków podejmujących wy-
zwanie zmierzenia się z prze-
łajowym dystansem, to i tak za-
dziwiający jest fakt, że w dobie
mody na zdrowy i sportowy
tryb życia liczba startujących
nie bywa większa. Kieruję tę
uwagę przede wszystkim w
stronę starszych amatorów bie-
gania, których w naszej dziel-
nicy na pewno nie brakuje. Dziś

Akademicki Klub Lekkoatletycz-
ny wspólnie ze Szkołą Główną
Gospodarstwa Wiejskiego
otwiera duże możliwości spraw-
dzenia się w rywalizacji pod
okiem profesjonalnej aparatury
pomiarowej, na przyjemnej dla
organizmu biegnącego zielonej
nawierzchni i – co wydaje się
najważniejsze – w miłej atmos-
ferze. I to za darmo! Jeśli na Ur-
synowie jest chociaż stu biega-
jących regularnie kobiet i męż-
czyzn (jest ich z pewnością wię-
cej) to przynajmniej 50 powin-
no pojawić się na starcie wtor-
kowego wydarzenia. Zachęcam
gorąco wszystkich tych, którzy
w ciągu tygodnia wychodzą z
domów potruchtać po okolicz-
nych trasach, aby zamienili bie-
ganie wśród spalin samocho-
dów, wzdłuż zatłoczonych ulic
i skierowali się na SGGW na go-
dzinie 17:00, we wtorek, 24 ma-
ja. Mamy okazję zbudować sil-
ną drużynę reprezentantów
zdrowej dzielnicy i tej okazji nie

marnujmy, jak nie marnują jej
najmłodsi uczestnicy imprezy,
którzy najliczniej reprezentują
sportowy Ursynów. W każdym
biegu na dystansach 400 i 800
metrów jesteśmy świadkami
emocjonujących walk między
zawodnikami urodzonymi mię-
dzy 2003 a 2007 rokiem (a na-
wet młodszymi). 

Tym razem organizatorzy przy-
gotowali coś specjalnego. Zawody
rozpocznie cieszący się dużą po-
pularnością bieg rodzinny tzn.
sztafeta 2x400 metrów, w której
udział mogą wziąć rodzic i dziec-
ko urodzone nie wcześniej niż w
2003 roku, babcia lub dziadek z
wnuczkiem (bez ograniczeń wie-
kowych) lub mąż i żona. Za to
główny bieg imprezy również bę-
dzie nowością. Zamiast, jak do tej
pory, biegu na najdłuższym dy-
stansie w kategorii Open, odbę-
dzie się bieg australijski, polegają-
cy na tym, że po 400 metrach (tzn.
jednym okrążeniu) odpada czte-
rech ostatnich zawodników skla-

syfikowanych w oddzielonych ka-
tegoriach kobiet i mężczyzn. Bieg
ten odbędzie się o godzinie 18:20,
a udział w nim mogą wziąć wszy-
scy, którzy urodzili się nie później
niż w 2002 roku. Prognoza pogo-
dy na zawody: 20 stopni ciepła. 

Biuro zawodów otwarte zo-
stanie o godzinie 16:20 i już
od tego momentu będzie moż-
na dokonywać zapisów. Miej-
scem, gdzie zostaną rozegra-
ne zawody, są tereny zielone
przed budynkiem Wydziału

Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu SGGW z wejściem
od ulicy Rodowicza  “ANODY”.
Dla uczestników biegu przygo-
towane zostaną pamiątkowe
nagrody.  

M a c i e j  To p o l e w s k i

Nasze Typy
SSoobboottaa
GGoonn.. II:: Olivenza DK, Dirhem, Echaruna, Emirah
GGoonn.. IIII:: Super Quick, Szamet, Gertsoginya, Taxiformissbyron
GGoonn.. IIIIII:: Kaisar, Olimp, Faradon, Tristail
GGoonn.. IIVV:: MerciMurhib, Muzahim, Fazzan, Haris
GGoonn.. VV:: Excalibur, Lucky, Neggia, Nitrolak
GGoonn.. VVII:: Pianoforte, Cheri-Cheri, Iron Belle, Cockney Blue 
GGoonn.. VVIIII:: Karenina, Realy Gold, Ailana, Free-Lu
GGoonn.. VVIIIIII:: Wiedzmin, Baritone, Invicta Varsovia, Tybet

NNiieeddzziieellaa 
GGoonn.. II:: Alvani, Butch, Santa Hernanda, Emil`s Kiss
GGoonn.. IIII:: Langfuhr, Keep Smilling, Tebinio
GGoonn.. IIIIII:: Silvera, Invicible Red, Gracja, Hot Chocolate
GGoonn.. IIVV:: Gazi, Ajron, Pirat, ES-Fahan
GGoonn VV:: Abduhl, Elmuna, Albana, Jaser
GGoonn.. VVII:: Guerra, Stefan, Lucky Thomas, Vitez
GGoonn:: VVIIII:: Propovednik Siver, Irish, Flower Power, Gold Boy

Va Bank wciąż wygrywa, a wkrótce będzie można też obstawiać va banque

Nowa ustawa pomoże wyścigom konnym

Ursynowski Wtorek Biegacza

Ostatni w sezonie



1 8

ALE SZYBKA i elastyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel. 668-681-911

POŻYCZKI w 24H (także z
komornikiem), 790-564-948

POTRZEBUJESZ GOTÓWKI ?
Zadzwoń po szybką pożyczkę,
668-681-911

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

DREWNO opałowe 
i kominkowe, 602-77-03-61

OLCHA, 602-77-03-61
SKUP książek, dojazd, 

509-548-582

KUPIĘ mieszkanie: zadłużone; 
z lokatorem; z problemem
prawnym, 796-796-596

SPRZEDAM umeblowane
mieszkanie w Piasecznie, 47,5 m2

z garażem podziemnym, 
608-33-43-99

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

SKUP AUT. Wszystkie marki,
512-391-270

ANGIELSKI, doświadczenie,
dojazd, 601-333-707

FIZYKA, MATEMATYKA,
pedagog, 609-41-66-65

HISZPAŃSKI, 507-087-609

KREATYWNE  KOLONIE
z Teatrzykiem “Siadaj-Pa?a”

nad jeziorem, 
dla dzieci 7- 12 lat,  

26 czerwca - 7 lipca 2016 r.,
Chomiąza Szlachecka,

doskonałe warunki, ciekawy
program, niezapomniane

wspomnienia. 
Info:  Małgorzata

Grzesikowska 
515-231-969

MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27, 
691-502-327

MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

BEZPOŚREDNIO Błonie, gm.
Prażmów, działka bud. 1000 i 1500
m2, 55 zł/m2. 
Tel. 604-823-665

DZIAŁKA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602-77-03-61
ROD Julianowska, sprzedam

ogród działkowy 400 m2, domek
murowany, 504-011-846

USŁUGI POGRZEBOWE,
Mokotów, ul. Puławska 118,
domofon 9. Tel. 22 844-23-43;
609-382-801. Całodobowo.

LEKARZA medycyny pracy,
rodzinnego, internistę,
pielęgniarkę do przychodni, 
22 651-70-75; 
605-440-831; 
609-373-582

PRACOWNIK ochrony. Obiekt
handlowy Piaseczno. Stawka 8,50-
9 zł netto/godz. System pracy 
7-22. Tel. 668-246-392

PRACOWNIKÓW ochrony,
Piaseczno. Obiekty handlowe,
695-330-358

ZATRUDNIĘ monterów sieci
wod-kan z doświadczeniem. 
CV proszę kierować na adres
biuro@rmichalak.pl

ZATRUDNIĘ operatora
koparko-ładowarki z
doświadczeniem przy robotach
kanalizacyjnych. CV proszę
kierować na adres
biuro@rmichalak.pl

ZATRUDNIĘ pracowników
ochrony w okolicach Piaseczna 6 zł
netto/godz., 600-444-362; 
881-444-720

KREATYWNE  KOLONIE
z Teatrzykiem “Siadaj-Pała” nad
jeziorem, dla dzieci 7- 12 lat, 
26 czerwca - 7 lipca 2016 r.,
Chomiąza Szlachecka, doskonałe
warunki, ciekawy program,
niezapomniane wspomnienia.
Info:  Małgorzata Grzesikowska
515-231-969

MAZURY 7 dni od 540 zł 
z wyżywieniem, 

jezioro, las, kameralnie. 
Tel. 89 621-17-80

www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875
AUDIO-NAPRAWA,

668-108-222

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602-27-17-18

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

BIURO RACHUNKOWE, 
608-510-791,
BRkagran@gmail.com

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642-96-16

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734

GLAZURA, remonty, 
796-664-599

KOMPUTERY 
pogotowie, 

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

602-301-214

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644-26-05, 
601-737-777

MALARSKIE, tapetowanie, 
607-775-259

MALOWANIE, 722-920-650
MALOWANIE, gipsy,

panele,glazura, wiercenie
otworów, 609-394-164

MALOWANIE, gładź, 
505-73-58-27

AAA NAPRAWA pralek,
kuchenek mikrofalowych i
elektrycznych, płyt, odkurzaczy, 
22 641-69-47, 604-660-792

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644-52-59, 
501-122-888

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
502-288-514

OGRODY, ogródki, pielęgnacja,
koszenie, 501-311-371

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTOWO-budowlane,
ogrodzenia, 513-137-581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

REMONTY kompleksowo, firma
rodzinna, 692-885-279

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

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

TAPICERSTWO, 22 618-18-26;
22 842-94-02

UKŁADANIE kostki brukowej,
517-477-531

USŁUGI mini koparką -
ładowarką, 517-477-531

VIDEO-NAPRAWA,
668-108-222

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 
608-303-530

WYLEWKI agregatem, 
668-327-588

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

ALKOHOLOWE. Odtrucia.
Lekarz z dużym doświadczeniem.
Wyjazdy 7-16. Bezpośredni tel.
731-789-850, 24h/d

DIETA HERBALIFE,
gwarancja, konsultant

Michał Łuczyński 
601-313-313
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9
Pomoc Drogowa 7 5 6  2 0  1 0

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

7 5 7 - 9 3 - 4 0  d o  4 2 ;  
7 5 7 - 9 2 - 7 1 ;  7 5 7 - 9 0 - 0 2 ;  

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej

7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,

7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 2 5  
w Nowej Woli 7 5 6 - 7 3 - 1 0
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe

9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4

Ważne telefony

BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

PPuunnkktt IInnffoorrmmaaccyyjjnnoo –– KKoonn-
ttaakkttoowwyy AAAA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21

IInnffoolliinniiaa AAAA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21

TTym rym r azazem będzie trem będzie tr udnieudnie jj
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje SSttaanniissłłaaww ZZuubbaarreeww
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii..
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Studio graficzne – MMiicchhaałł DDoommaańńsskkii;;
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

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

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

PPiiąątteekk,, 2200 mmaajjaa,, 1199..0000:: kino
Domu Sztuki zaprasza na pokaz
filmu dokumentalnego o sław-
nym sprawozdawcy sportowym
Bohdanie Tomaszewskim – „W
biegu za życiem” (Polska 2011,
reż. Henryk Jantos, 50 min.). Po
projekcji – spotkanie z synem
Bohdana Tomaszewskiego – To-
maszem Tomaszewskim oraz z
reżyserem filmu. Wstęp wolny.

SSoobboottaa,, 2211 mmaajjaa,, 1188..0000:: Kino
Dokumentu w Domu Sztuki za-
prasza na pokaz filmu o Jona-
szu Kofcie – „Jonasz w brzuchu
Lewiatana” (Polska 2015, reż.
Krzysztof Wierzbicki, 55 min.).
Po projekcji – spotkanie z auto-
rem. Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 2222 mmaajjaa,, 1188..0000:: se-
ans filmowy z cyklu „W Starym
Kinie ze Stanisławem Janickim”
– pokaz zrekonstruowanej cy-
frowo komedii „Wakacje pana
Hulot” (Francja 1953, reż. Ja-
cques Tati, 114 min.). Słowo
wstępne wygłosi red. Stanisław
Janicki. Wstęp wolny.*

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

WW ssoobboottęę 2211 mmaajjaa oo ggooddzziinniiee
1199 wystąpi u nas Kabaret
Dworski. Pochodzący z Lidz-
barka Warmińskiego komicy
przyjadą do nas z programem

“I podawał wiek wiekowi. Pe-
rypetie chucią pisane i inne de-
floracje”. Ich występ w DK Sto-
kłosy będzie ponadczasową
podróżą w czasie.

Wstęp wolny po uprzedniej
rezerwacji osobiście, drogą te-
lefoniczną lub mailową. Sfi-
nansowano z środków dzielni-
cy Ursynów.

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

tteell..//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

2222 mmaajjaa ggooddzz.. 1188 – Koncert z
okazji “Dnia Matki” p.t. “ KTOŚ
KTO NAS KOCHA” wykonawcy:
Urszula Kozikowska, Elżbieta Dy-
bińska, Grażyna Bronowicz, Gra-
żyna Zaręba, Barbara Kwaśniew-
ska, Krystyna Rowicka, Jadwiga
Żurek, gościnnie wystąpi IZABE-
LA WARDAK. Reżyseria i przygo-
towanie tekstów Izabela Wardak,
opracowanie muzyczne i forte-
pian Eugeniusz Strociak, gitara
Igor Modzelewski. Wstęp wolny,
zaproszenia do odbioru w Domu
Kultury Imielin.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

1199..0055,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz..
1188::0000 – KLUB PODRÓŻNIKA
„SPOSOBY WYSZUKIWANIA
TANICH PODRÓŻY” – Spotka-
nie poprowadzi  KACPER GU-
ZOWSKI. (projekt „Kolaż inte-
gracyjny” finansuje m.st. War-
szawa)

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

WW ssoobboottęę,, 2211.. mmaajjaa ww NNOOKK oo
ggooddzz.. 1111 rozpocznie się drugi
Warsztat Latającego Domu Kultu-
ry w ramach realizacji Budżetu
Partycypacyjnego Ursynowa. Ser-
decznie zapraszamy dzieci w wie-
ku 10 – 12 lat do wzięcia w nim
udziału. Liczba miejsc ograniczona.

KKlluubb JJAARR 
uull.. KKoońńsskkii JJaarr 66 

TTeell.. 778899 005522 882233

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

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1199..0055 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z red. Jarosławem Zielińskim w
cyklu Wieczorów Czwartkowych
pt.: „Wielka inkorporacja 1916”

2244..0055 –– wwttoorreekk – spotkanie z
dr Izabelą Winiarską w cyklu Ję-
zyk – historia – kultura pt.:
„Dawna kultura książki”

3311..0055 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Gdy świat był mło-
dy – mity Greków pt.: „O założe-
niu Rzymu”

Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!!

WWaarrsszzaawwsskkaa SSzzkkoołłaa 
MMuuzzyycczznnaa

AAll.. KKEENN 3366 llookk.. 112266
GGaalleerriiaa UUrrssyynnóóww

wwwwww..mmuuzzyycczznnaa..aarrtt..ppll

Trwa rekrutacja na rok
szkolny 2016/2017. Upraw-
nienia szkoły publicznej, 6 lat
nauki, zajęcia po południu.
Największa społeczna szkoła
w Polsce.

BBęęddzziiee nnoowwee bbooiisskkoo pprrzzyy uull.. CCyybbiissaa
W budżecie Dzielnicy Ursynów pojawi się nowe zadanie - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy

ul. Cybisa”. Zgodnie z informacją z ursynowskiego urzędu „dzięki staraniom Zarządu Dzielnicy Ur-
synów ze środków Urzędu Miasta st. Warszawy na ten cel zostanie przeznaczona kwota 500.000 zł.” 

Obecnie tylko trzy szkoły na Ursynowie nie posiadają boisk – są to placówki przy ulicach: Cybi-
sa, Teligi i Koncertowej. Przy Szkole Podstawowej nr 303 na Koncertowej jeszcze w tym roku po-
wstanie boisko.  Obiekt sportowy przy SP 303 zostanie wybudowany w ramach realizacji projek-
tu z budżetu partycypacyjnego 2016 r. Dzielnica stara się poprawić sytuacje także w dwóch kolej-
nych placówkach, czego wyrazem jest pozyskanie dodatkowych środków na boisko wielofunkcyj-
ne przy ul. Cybisa. 

– Stale staramy się poprawiać warunki nauczania w ursynowskich podstawówkach. Zabiega-
my też o poprawę stanu przyszkolnych obiektów sportowych. Mam nadzieję, że w najbliższym
czasie wszystkie nasze szkoły będą miały zaplecze sportowe. – mówi Robert Kempa, burmistrz
Ursynowa.
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