
Ursynów – Rada coś nierada

Czyt. str. 4

Nie żyje superglina...

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 stycznia 2017        czasopismo bezpłatne Nr 3 (844)

Czyt. str. 6

Zebraliśmy 62 miliony

Czyt. str. 2 i  13



2

M iniony weekend zdomi-
nowała w kraju dyskusja
nad tym, czy dyrygowa-

na przez ursynowskiego trybuna
młodzieżowego Jurka Owsiaka
Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy jest godna powszechnego po-
parcia, a przynajmniej akceptacji,
czy raczej należy być głuchym na
grane przez nią proszalne melo-
die. Chociaż Telewizja Polska po
raz pierwszy porzuciła Orkiestrę,
oficjalne instancje bynajmniej się
od niej nie odwróciły. Prezydent
Andrzej Duda wraz z małżonką
podszedł do orkiestrantów nad wy-
raz przychylnie. Premier Beata
Szydło zapewniła, że zawsze wrzu-
ca datki do puszki WOŚP (niejako
„beatyfikując” Owsiaka), jakkol-
wiek zaznaczyła, że warto poma-
gać każdym sposobem i że „zna
również takie osoby, które poma-
gają, ale się tym nie chwalą, a ro-
bią to z wielkim sercem, od długie-
go czasu, tylko anonimowo”. 

P o takich słowach pani pre-
mier temu reklamiarzowi
Owsiakowi musiało zrobić

się wstyd. Bo iluż to całkiem ano-
nimowych urzędników podpisu-
je kwity na przykład o odpaleniu
milionów złotych z państwowej
kasy na Kościół? Ilu przez lata za-
pewniało utrzymanie etatów ka-
pelańskich w zlikwidowanych już
garnizonach? Przepraszam za
pewną złośliwość w stosunku do

Kościoła jako instytucji, wciąż
utrzymywanej w formie z czasów
feudalizmu, acz działającej od
dawna w warunkach demokra-
cji. Bo z jednej strony znam wielu
księży i wiele zakonnic poświęca-
jących całe własne dobro dla do-
bra bliźnich, z drugiej jednak
trudno nie zauważyć przejawia-
nej nie tylko przez kościelnych hie-
rarchów, lecz również przez za-
konników – dążności do wzboga-
cania się za wszelką cenę mająt-
kiem w postaci nieruchomości. 

G dy ostatnio ostre mrozy za-
częły dokuczać bezdom-
nym w całej Europie, na-

wet papież Franciszek kazał przyj-
mować biedaków do kościelnych
noclegowni w Rzymie przez całą
dobę, żeby ci ludzie pozbawieni
dachu nad głową nie zamarzli. No
cóż, kilkanaście lat temu proboszcz
jednej z ursynowskich parafii sro-
dze się zdziwił, że dobrze mu zna-
ny bezdomny nagle umarł. – Jesz-
cze wczoraj wszystko było normal-
nie, nocował, jak zwykle, w krza-
kach – zeznał ów ksiądz do proto-
kołu policyjnego. Słowo „normal-
nie” musiało mieć dla tego akurat
kapłana specyficzne znaczenie.
Oczywiście, daleki jestem od po-
mawiania kogokolwiek o znieczu-
licę, wiadomo bowiem, że bezdom-
nymi stają się nader często życio-
wi rozbitkowie, nałogowi alkoho-
licy, którym do noclegowni by-
najmniej niespieszno, bo nie wy-
obrażają sobie choćby jednego
dnia bez wódki. Niemniej, wiele
osób – wcale nie z własnej winy –
traci dach nad głową. A nie przy-
pominam sobie jakoś, żeby Kościół
dostrzegał krzywdę ludzką, zwią-
zaną choćby z przymusowymi eks-
misjami z budynków zawłaszcza-
nych w Warszawie przez fałszy-
wych spadkobierców w drodze na

pozór legalnego procesu reprywa-
tyzacji. Jakoś episkopat nie upo-
minał się w takich wypadkach o
człowieczy byt, zaś jakże skłonny
do oddawania kamienic i placów
stołeczny ratusz dopiero od nie-
dawna wstrzymuje (z mocy pra-
wa) reprywatyzację nieruchomo-
ści użytku publicznego. Gdy Ko-
ściołowi zwracano majątki, które
nigdy do niego nie należały, czy-
niąc wielką społeczną szkodę, hie-
rarchowie również nie troszczyli
się o los wyrzucanych na bruk cho-
rych albo sierot. Od życia ludzkie-

go ważniejszy był dla nich odpo-
wiedni akt notarialny. 

D latego tegoroczna zbiórka
WOŚP, która – jeszcze
przed ostatecznym podsu-

mowaniem – przyniosła ponad 60
milionów złotych na jakże szla-
chetny cel (ratowanie życia i zdro-
wia dzieci na oddziałach ogólnope-
diatrycznych i zapewnienie god-
nej opieki medycznej seniorom),
musi wzbudzać szacunek, bo jest
efektem odruchu serca zwykłych
ludzi, mających pewność, że ich
datki nie znikną w czeluściach

skarbców, pozostających poza spo-
łeczną kontrolą. WOŚP – zbiera-
jąca fundusze pozabudżetowe,
przeznaczane na zakup drogiego
sprzętu medycznego – zapewnia
ludziom realną pomoc. Dobrze
więc, że kościelna organizacja cha-
rytatywna Caritas – zamiast ry-
walizować z orkiestrą – wyciągnę-
ła wreszcie rękę do zgody. Intuicyj-
nie wyczuwam, że do tego właści-
wego gestu przyczynił się najmą-
drzejszy z hierarchów – ksiądz kar-
dynał Kazimierz Nycz, który w ło-
nie naszego episkopatu wyróżnia

się prawdziwie chrześcijańską po-
stawą i do każdego członka spo-
łeczności odnosi się życzliwie. 

A życzliwość akurat nie w każ-
dym wypadku jest wskaza-
na. Zwłaszcza wtedy, gdy

sprawiedliwy wyrok ma wydać sąd.
Na portalach społecznościowych
wywiązała się gorąca dyskusja na
temat kary (4,5 roku pozbawienia
wolności i zakaz prowadzenia po-
jazdów mechanicznych przez lat
dziesięć), jaka została nałożona na
kierowcę, który przy ulicy Targo-
wej zabił 14-letnią dziewczynkę,
przebiegającą „zebrę” przy czerwo-
nym świetle. Zdaniem wielu inter-
nautów, wyrok jest przesadnie su-
rowy, bo to dziewczynka w końcu
wtargnęła na jezdnię, łamiąc prze-
pisy. Sędzia wszakże wziął pod
uwagę, iż ma do czynienia z pira-
tem drogowym, który rozwinął w
mieście prędkość blisko 100
km/godz, ryzykownie wyprzedza-
jąc po drodze wiele aut, a już wcze-
śniej miał aż trzy razy zatrzymywa-
ne prawo jazdy. I to właśnie wyda-
je mi się wbrew pozorom najistot-
niejsze, mieliśmy bowiem do czy-
nienia z recydywistą, który perma-
nentnie stwarzał zagrożenie w ru-
chu drogowym. Dlatego odebranie
mu prawa jazdy tylko na okres 10
lat, a nie dożywotnio, uważam za
ewidentny błąd. Kamil G. bowiem
sam udowodnił swoimi uporczy-
wymi wykroczeniami, że zasługu-
je na całkowitą eliminację z grona
kierowców. Był pewien, że może so-
bie pozwalać na ekscesy w nieskoń-
czoność. No i ta pycha doprowa-
dziła do tragedii z jego znaczącym
udziałem. Stąd dożywocie bez pra-
wa jazdy byłoby dlań najsłuszniej-
szym wymiarem kary.

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

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

PP yy cc hh aa  ––  zz aa ww ss zz ee  oo  kk rr oo kk  pp rr zz ee dd  uu pp aa dd kk ii ee mm .. .. ..PP yy cc hh aa  ––  zz aa ww ss zz ee  oo  kk rr oo kk  pp rr zz ee dd  uu pp aa dd kk ii ee mm .. .. ..
RYS. PETRO/AUGUST
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Budżet Partycypacyjny stary i nowy

Projekty tylko do 23 stycznia!

Najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe

Z kapsli, z chleba, z kamieni, z zapałek... 

Zakończyła się XXI edycja
konkursu plastycznego na
„Najpiękniejsze Szopki Bo-
żonarodzeniowe”. Ogło-
szenie wyników, wręczenie
dyplomów i nagród odby-
ło się 13 stycznia br. w sali
im. J.U. Niemcewicza w
Urzędzie Dzielnicy Ursy-
nów. Nagrodzono najpięk-
niejsze szopki, przyznano
także wyróżnienia za opie-
kę artystyczną i meryto-
ryczną.

– W konkursie wzięło udział
13 ursynowskich szkół publicz-
nych i niepublicznych. W sumie
zgłoszonych było 239 prac. Au-
torami szopek są uczniowie szkół
podstawowych oraz gimnazjum.
Tradycja, która trwa już od 21
lat, jest świąteczną wizytówką
Ursynowa. Ta edycja była rekor-
dowa pod względem liczby zgło-
szonych prac, a także pod wzglę-
dem wysokiego poziomu” – po-
informował Urząd Dzielnicy Ur-
synów, organizator konkursu
plastycznego. 

– Rozstrzygniecie konkursu
na najpiękniejsze szopki bożo-
narodzeniowe to ostatni świą-
teczny akcent. Jest to tradycja,

którą warto kontynuować, szcze-
gólnie biorąc pod uwagę pięk-
no zgłoszonych do konkursu
prac. Życzę, by świąteczna at-
mosfera gościła w sercach miesz-
kańców przez cały rok – powie-
dział Robert Kempa, burmistrz
Ursynowa.  

Konkursowi towarzyszyła
wystawa złożona z 51 szopek
, która była dostępna w Urzę-
dzie Dzielnicy Ursynów od 22
grudnia 2016 r. do 13 stycz-
nia 2017 r. O tym, że wyobraź-
nia dzieci nie ma granic,
świadczy różnorodność wyko-
nanych prac: w walizce, w
szklance, z kapsli, z rolek po
papierze toaletowym, z chle-
ba, z kamieni, z igieł drzew, z
części komputerowych, z za-
pałek, ze sznurka, a nawet z
lotek do badmintona. 

Za najpiękniejsze szopki jury
w składzie: Barbara Bielecka-
-Woźniczko (artysta plastyk) –
przewodnicząca jury, Dorota
Ałaszewska (artysta plastyk),
Dariusz Sitterle (naczelnik Wy-
działu Kultury), Andrzej Królak
oraz Hanna Sadowska (pracow-
nicy Wydziału Kultury), uznało
prace:

11.. Jana Pańczaka
22.. Bartosza Jażdżyka
33.. Maksymiliana Solarza

WWyyrróóżżnniieenniiee oottrrzzyymmaallii::
1. Kuba Małuszyński 
2. Wojtek Dziewanowski 
3. Kasia Prus
4. Krysia Lipiecka 
5. Michał Jażdżyk
6. Stanisław Żak 
7. Antek Janczy 
8. Lidia Dombrowicz

Jury przyznało również wy-
różnienia za opiekę artystyczną
i merytoryczną dla:

11.. Małgorzaty Milki, Szkoła
Podstawowa Nr 6 Sióstr Niepo-
kalanek

22.. Zofii Kozłowskiej, Niepu-
bliczna Szkoła Podstawowa Nr
47 Fundacji „Primus”

33.. Katarzyny Szewczyk, Gim-
nazjum Nr 93

44.. Ks. Tomasza Małkińskiego,
Gimnazjum Nr 93

Trwa realizacja projektów wy-
branych w ubiegłorocznej edycji
Budżetu Partycypacyjnego. Tym
razem przedstawiamy krótką
informację o kolejnych realizo-
wanych projektach.  

Za sprawą projektu do Budżetu Par-
tycypacyjnego “Uspokojony ruch na lo-
kalnych ulicach Zielonego Ursynowa”
wprowadzono nową organizację ruchu
poprzez wyznaczenie strefowego ogra-
niczenia prędkości do 30 km/godz na
lokalnych ulicach Pyr, Dąbrówki i Je-
ziorek (bez ul. Puławskiej, Karczun-
kowskiej i Baletowej). Zdaniem autora
pomysłu, „ulice na tym obszarze po-
winny służyć wyłącznie mieszkańcom
– ruch tranzytowy należy ograniczać”.
Projekt poparły 322 osoby. 

W ramach projektu „Warto rozma-
wiać! Postawimy schludne tablice
ogłoszeniowe ze stylowych dębowych
desek na osiedlach Ursynowa” Dla pro-
jektodawcy ważne jest, aby wiedzieć,
co się dzieje w okolicy, nie tylko dzię-
ki Internetowi, z którego nie wszyscy
mogą korzystać. Dzięki tablicom  ogło-
szeniowym, porządkującym prze-
strzeń publiczną, można w łatwy i sku-
teczny sposób komunikować się z oto-
czeniem. Sześć tablic zamontowano
przy wejściu do Parku Moczydełko od

strony ul. Wełnianej, przy „Orliku” w
Parku Przy Bażantarni, przy siłowni
plenerowej w Parku im. Cichociem-
nych Spadochroniarzy AK, po północ-
nej stronie boisk w Parku Olkówek,

przy siłowni plenerowej przy Kopie
Cwila w Parku im. R. Kozłowskiego,
przy boiskach w Parku Lasek Brzozo-
wy od strony ul. Lanciego. Projekt po-
parło 1 043 mieszkańców. 

Realizując projekt do Budżetu Party-
cypacyjnego „Doposażenie siłowni ple-
nerowych w urządzenia dla dzieci”,
uzupełniono 4 siłownie plenerowe w
takie urządzenia: w Parku im. Jana
Pawła II, w okolicy Góry “Trzech
Szczytów”, tzw. Górki Kazurki, w Par-
ku im. Romana Kozłowskiego i przy
al. KEN na Kabatach.  Dzięki temu
dzieci mogą bezpiecznie korzystać z
siłowni plenerowych wspólnie z rodzi-
cami czy dziadkami. Projekt poparło 2
468 mieszkańców.

W ramach projektu „Podziemie ksią-
żek – biblioteka plenerowa” już moż-
na korzystać z biblioteki plenerowej
w niezagospodarowanej wnęce w
przejściu podziemnym pod ul. Jastrzę-
bowskiego – nieopodal al. KEN, w są-
siedztwie pawilonu handlowego. Z „bi-
blioteki” bezpłatnie można wziąć do
przeczytania książkę lub przynieść i
zostawić przeczytane już pozycje. Cza-
sami chcielibyśmy w domu zrobić miej-
sce na nowe książki i przekazać innym
te stare. To doskonała okazja do wy-
miany książek. „Podziemie książek” to
rodzaj biblioteki, gdzie nie trzeba od-
dawać książek, ale warto to miejsce
od czasu do czasu zaopatrzyć w war-
tościową pozycję. Projekt poparło 1
126 mieszkańców.

Kończy się czas składania projektów
w obecnej edycji Budżetu Partycypa-
cyjnego. Dzięki budżetowi wszyscy
współdecydują, jak zostanie wydana
wydzielona część funduszy dzielnicy.
W 2018 roku na projekty na Ursyno-
wie jest 6 300 000 zł.

„Zostało kilka dni, ale wciąż możesz to
jeszcze zrobić. Możesz skorzystać z pomo-
cy pracowników urzędu i członków Ze-
społu ds. Budżetu Partycypacyjnego. Wy-
starczy przyjść na Maraton Pisania Projek-
tów do Budżetu w sobotę 21 stycznia w
ursynowskim ratuszu w godz. 12.00-
16.00. Będzie można napić się ciepłej ka-
wy i zjeść coś słodkiego, a dzieci pobawią
się w przygotowanym dla nich kąciku” –
zachęcają ursynowscy urzędnicy. 

Projekty można składać tylko do po-
niedziałku 23 stycznia: papierowo w
Urzędzie Dzielnicy oraz internetowo za
pośrednictwem www.twojbu-
dzet.um.warszawa.pl/. 

„To już ostatni dzwonek, aby złożyć
projekt do Budżetu Partycypacyjnego.
W tym roku świętujemy 40 – lecie Ur-
synowa, to dodatkowy argument, aby
aktywnie zaangażować się w kształto-
wanie naszej Dzielnicy. Zachęcam
mieszkańców do składania kreatyw-
nych projektów”– mówi zastępca bur-
mistrza Łukasz Ciołko.

AAuuttoorr:: JJaann PPaanncczzaakk

AAuuttoorr:: MMaakkssyymmiilliiaann SSoollaarrzz

AAuuttoorr:: BBaarrttoosszz JJaażżddżżyykk
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Zdaniem radnej Katarzyny Niemyjskiej

Paraliż prac Rady Dzielnicy

Rekordowa zbiórka 
dla potrzebujących zwierząt

Powstanie Ursynowski
Klubu Honorowych Dawców Krwi

Zakończyła się trwająca od 19 grudnia ubiegłego roku zbiórka darów w ramach akcji „Alert dla
zwierząt” . Dzięki hojności i wrażliwości mieszkańców Urząd Dzielnicy Ursynów zebrano ponad 346
kg karmy: 245 kg dla psów i 91 kg dla kotów. Ponadto mieszkańcy dostarczyli 24 kg ryżu, 22 kg kasz
i 16,5 kg makaronów. Zebrano różne akcesoria: smycze, obroże, szelki, kagańce, a także piłeczki,
zabawki oraz 26 misek. Największą część darów stanowiły koce, pledy, kołdry, poduszki i legowiska,
które bardzo przydadzą się w czasie zimy. 

„Jestem dumny z mieszkańców Ursynowa, że tak ofiarnie włączyli się w akcję –  zebrano rekordową
w kilkuletniej historii „Alertu dla zwierząt”  ilość karmy.  W styczniu zebrane dary trafią do
potrzebujących zwierząt” – informuje zastępca burmistrza Piotr Zalewski.

WW ppoonniieeddzziiaałłeekk,, 1166 ssttyycczznniiaa  ww UUrrzzęęddzziiee DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww ooddbbyyłłoo ssiięę ppiieerrwwsszzee ssppoottkkaanniiee ddoottyycczząąccee zzaa-
ppiissóóww ddoo UUrrssyynnoowwsskkiieeggoo KKlluubbuu HHoonnoorroowwyycchh DDaawwccóóww KKrrwwii.. ZZggooddnniiee zz uuzzyysskkaannyymmii ppoo ssppoottkkaanniiuu iinnffoorr-
mmaaccjjaammii,, lliicczzbbaa cchhęęttnnyycchh pprrzzeekkrroocczzyyłłaa mmiinniimmaallnnyy pprróógg ii kklluubb nnaa ppeewwnnoo ppoowwssttaanniiee.. KKoolleejjnnee ssppoottkkaanniiaa
ddoottyycczząąccee zzaappiissóóww ooddbbęęddąą ssiięę 2233 ii 3300 ssttyycczznniiaa ww ggooddzziinnaacchh 1166..0000-1188..0000,, ttaakkżżee ww UUrrzzęęddzziiee DDzziieellnniiccyy
UUrrssyynnóóww.. KKlluubb HHoonnoorroowwyycchh DDaawwccóóww KKrrwwii ttoo wwssppóóllnnaa iinniiccjjaattyywwaa PPoollsskkiieeggoo CCzzeerrwwoonneeggoo KKrrzzyyżżaa ii UUrrzzęę-
dduu DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww.. KKlluubb bbęęddzziiee oorrggaanniizzoowwaaćć oottwwaarrttee aakkccjjee ooddddaawwaanniiaa kkrrwwii,,  iimmpprreezzyy rreekkrreeaaccyyjjnnoo-
-iinntteeggrraaccyyjjnnee pprroommuujjąąccyycchh HHoonnoorroowwee KKrrwwiiooddaawwssttwwoo,, aa ttaakkżżee wwssppiieerraaćć  pprrzzyy ffoorrmmaallnnoośścciiaacchh zzwwiiąązzaa-
nnyycchh zz pprrzzyyzznnaawwaanniieemm ooddzznnaacczzeeńń ddllaa kkrrwwiiooddaawwccóóww..

Zdaniem radnego Michała Matejki

Wiele hałasu o nic...

We wtorek 17 stycznia
2017 roku radni z Naszego
Ursynowa oraz Prawa i
Sprawiedliwości stawili
się pod salą plenarną ur-
synowskiego ratusza.
Drzwi do sali zastali jed-
nak zamknięte, a o niepo-
wołaniu sesji dzielnicowej
rady dowiedzieli się do-
słownie w ostatniej chwili. 

Przypomnijmy, że 13 grudnia
2016 roku wiceprzewodniczący
rady Michał Matejka ogłosił
przerwę w pracach zaraz po od-
bytym głosowaniu nad odwoła-
niem z funkcji przewodniczącej
Teresy Jurczyńskiej-Owczarek.
Radni Platformy Obywatelskiej
podważyli ważność głosowania,
a przerwa w obradach miała po-
zwolić na zebranie opinii praw-
nych dotyczących odwołania
przewodniczącej.

Obecnie trwa paraliż prac ur-
synowskiej Rady. Wiceprzewod-
niczący Michał Matejka robi
wszystko, by nie dopuścić do
kontynuowania grudniowej se-
sji. Nie zwołał sesji nadzwyczaj-
nej, pomimo złożonego w tej
sprawie wniosku, nie przepro-
wadził kontynuacji sesji z 13
grudnia 2016. Platforma Oby-
watelska udaje, że nic się nie

dzieje, a powodów do odbycia
sesji nie ma (wypowiedź prze-
wodniczącego Klubu Platformy
Obywatelskiej Tomasza Siera-
dza dla TVP3), wystarczy spo-
tykać się raz na kwartał. Dziwne
to stanowisko, tym bardziej, że
jesteśmy w przededniu reformy
oświatowej, rozpoczęcia budo-
wy POW i przeniesienia Bazarku
na Dołku. Na dodatek nasilają
się akty wandalizmu na Ursyno-
wie i należałoby wystąpić do
służb porządkowych o zwiększe-
nie liczby patroli. Przypomnij-
my, że tylko w zeszłym tygodniu
spaleniu uległy dwa samocho-
dy….

W całej tej sytuacji zachodzi
podejrzenie, że wiceprzewodni-
czący Michał Matejka dwukrot-
nie złamał Statut Dzielnicy i z
tego powodu mogą zostać pod-
jęte kroki prawne łącznie z za-
wiadomieniem prokuratury o
podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa, polegającego na nie-
dopełnieniu obowiązków.

Radni Prawa i Sprawiedliwo-
ści przedstawili opinie Biura
Analiz Sejmowych dotyczące
właściwości i ważności procedu-
ry odwołania przewodniczącej
Teresy Jurczyńskiej -Owczarek.
W myśl tej opinii, radna przesta-

ła pełnić tę funkcję. Rada Dziel-
nicy jak najszybciej powinna
podjąć pracę i wybrać nowego
przewodniczącego (względnie
nową przewodniczącą). 

Biuro prawne m. st. Warszawy
od 13 grudnia nie potrafi lub nie
chce wydać opinii prawnej, o
którą wnosił wiceprzewodniczą-
cy Michał Matejka. 

Swoje oburzenie wyrazili
mieszkańcy Ursynowa, którzy
tradycyjnie chcieli wziąć udział
w sesji Rady Dzielnicy i nic nie
wiedzieli o jej odwołaniu. Padły
słowa o nieszanowaniu elektora-
tu, folwarku politycznym oraz
walce o stołki. Trudno w tej sytu-
acji z tą opinia się nie zgodzić....

K a t a r z y n a  N i e m y j s k a
( N a s z  U r s y n ó w )

OODD RREEDDAAKKCCJJII.. Dla przypo-
mnienia czytelnikom:radni rzą-
dzącej koalicji spierają się z opozy-
cją o to, czy do odwołania prze-
wodniczącej (przewodniczącego)
wystarcza bezwzględna większość
głosów, czy bezwzględna więk-
szość ważnych głosów. Żądająca
odwołania Teresy Jurczyńskiej-O-
wczarek opozycja wygrała 13
grudnia głosowanie 12:11, przy
czym dwa spośród 25 oddanych
głosów były nieważne. 

Ostatnia sesja Rady Dziel-
nicy Ursynów została prze-
rwana w związku z poważ-
nymi wątpliwościami
prawnymi co do przebiegu
głosowania nad wnio-
skiem o odwołanie prze-
wodniczącej Rady Teresy
Jurczyńskiej-Owczarek. 

Wątpliwości nie mógł rozwiać
obecny na sesji radca prawny.
Kontynuacja obrad bez wyja-
śnienia, czy przewodnicząca zo-
stała odwołana czy nie (nieza-
leżnie od tego, który wariant by-
śmy przyjęli), skutkowałaby
możliwością podważenia
wszystkich nowych uchwał jako
obciążonych wadą prawną. O
tym, że sprawa wymaga pogłę-
bionej analizy prawnej, najlepiej
świadczy fakt, że Biuro Analiz
Sejmowych pracowało nad opi-
nią w tej kwestii od 15 grudnia
do 9 stycznia. 

Do chwili ewentualnego pod-
jęcia uchwały o odwołaniu prze-
wodniczącej pełni ona nadal
swoją funkcję, co z kolei oznacza,
że nie mogę samowolnie zwo-
łać sesji, bo złamałbym w ten
sposób Statut Dzielnicy. To sy-
tuacja zasadniczo różna od tej z
początku kadencji, kiedy prze-
wodnicząca Rady z PiS w ogóle
nie zwołała sesji nadzwyczajnej
w ustawowym terminie. Na
szczęście dzisiaj to zamieszanie
nie wpływa w żaden sposób na
funkcjonowanie dzielnicy czy

nawet pracę samej Rady, ponie-
waż nie wpłynęły dotąd żadne
projekty uchwał, którymi ta mia-
łaby się zająć, a przepisy wyraź-
nie mówią, że sesja ma być zwo-
łana „w miarę potrzeby, jednak
nie rzadziej niż raz na kwartał”
(§22 Statutu). 

Zakładam, że kluczowa dla
Ursynowa odpowiedź miejskich
prawników pojawi się niebawem
i wtedy będziemy mogli spokoj-
nie i bez niepotrzebnych emocji
kontynuować obrady. Wszystko
to na pewno doskonale wiedzą
doświadczeni radni koalicji Nasz
Ursynów-PiS. 

W tej sytuacji zasadne wyda-
je się pytanie, o co tak naprawdę
chodzi? Odnoszę przykre wra-
żenie, że wywoływanie teraz tej
politycznej awantury ma być od-
wetem za moją próbę uporząd-
kowania sytuacji w Radzie Dziel-
nicy powstałej po rozpadzie Na-
szego Ursynowa. Otóż w wyniku
wyborów klub radnych NU stra-
cił kilku radnych i został drugim
klubem w Radzie. Jednak w ra-
mach dobrej współpracy człon-
kowie NU pozostali użytkowni-
kami największego z pomiesz-
czeń przeznaczonych do pracy
radnych. Niestety, w wyniku ko-
lejnych podziałów, w grudniu
zeszłego roku,  stali się najmniej-
szym klubem w całej Radzie,
większa jest nawet grupa rad-
nych niezrzeszonych. I to wła-
śnie jeden z radnych niezrzeszo-

nych Paweł Lenarczyk zwrócił
się do mnie o zapewnienie miej-
sca, w którym będzie mógł spo-
tkać się z mieszkańcami. W efek-
cie, w zeszłym tygodniu wystą-
piłem do burmistrza z oczywi-
stym wnioskiem o racjonaliza-
cję rozdziału pomieszczeń, z któ-
rych korzystają radni, aby wszy-
scy mieli równą możliwość wy-
konywania mandatu. I zaledwie
kilka dni później zostaje zwoła-
na specjalna konferencja praso-
wa, na której ma miejsce ten nie-
poważny atak… 

Nie sądziłem, że ta błaha, w
gruncie rzeczy organizacyjna
sprawa może mieć aż taką wagę
dla koleżanek i kolegów z Na-
szego Ursynowa. Widząc zna-
czenie tej sprawy deklaruję
wsparcie w rozmowach z bur-
mistrzem, tak by przeprowadz-
ka do mniejszego pokoju odbyła
się w możliwie najdogodniej-
szym terminie. 

Jednocześnie, ponieważ rzad-
ko goszczę na łamach „Passy”,
to korzystając z okazji, chciał-
bym życzyć czytelnikom szczę-
ścia, zdrowia i pomyślności w
2017 roku. To dla Państwa pra-
cujemy i to Państwo widzicie i
możecie obiektywnie ocenić, jak
wspaniale rozwija się nasza
dzielnica! 

M i c h a ł  M a t e j k a
W i c e p r z e w o d n i c z ą c y  R a d y

D z i e l n i c y  U r s y n ó w
P l a t f o r m a  O b y w a t e l s k a

Międzypokoleniowe granie 
z okazji Dnia Babci i Dziadka

W najbliższą niedzielę (22 stycznia) z okazji Dnia Babci i Dziadka całe rodziny będą miały oka-
zję na spotkanie przy grach planszowych. W sali J.U. Niemcewicza (budynek Urzędu Dzielnicy
Ursynów) , w godz. 12.00-18.00, wszyscy chętni znajdą gry, do których można zasiąść w każdym
wieku. Wydarzenie „Granie Międzypokoleniowe!” organizuje Urząd Dzielnicy Ursynów oraz
Stowarzyszenie Avangarda.

Spotkanie będzie okazją do międzypokoleniowej integracji mieszkańców Ursynowa. Celem wy-
darzenia jest także popularyzacja gier planszowych, które mądrze wybrane są doskonałym na-
rzędziem rozwoju dziecka, mają wpływ na rozwój wielu funkcji psychicznych oraz społecznych
małego człowieka. Powstało już wiele komputerowych odpowiedników popularnych gier plan-
szowych, ale prawdziwą radość może przynieść nie siedzenie przed komputerem czy przed tele-
wizorem, ale obcowanie z innymi graczami – w jednym pomieszczeniu, przy jednym stole. 
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Wywiad z zastępcą burmistrza Ursynowa – Piotrem Zalewskim

Dbamy o zieleń i zwierzęta w dzielnicy
PPAASSSSAA:: WW uurrzzęęddzziiee nnaaddzzoorruujjee ppaann

wwyyddzziiaałł ooddppoowwiieeddzziiaallnnyy zzaa oocchhrroonnęę
śśrrooddoowwiisskkaa.. CCzzyymm mmooggąą ssiięę ppoocchhwwaalliićć
uurrzzęęddnniiccyy ww ttyymm oobbsszzaarrzzee??

PPIIOOTTRR ZZAALLEEWWSSKKII:: Ursynów z jed-
nej strony jest dużym osiedlem – mam
na myśli przede wszystkim tzw. Wyso-
ki Ursynów, z drugiej ma wspaniałe te-
reny o zabudowie jednorodzinnej z du-
żą ilością pól i terenów zieleni – tzw.
Zielony Ursynów. Mieszkańcy obu tych
obszarów mają różne potrzeby i oczeki-
wania. Nasze działania kierowane do
obu tych grup musiały się więc różnić.

Niewątpliwie, z punktu widzenia
mieszkańców tzw. Zielonego Ursyno-
wa, bardzo ważną rzeczą była konser-
wacja kanałów – Grabowskiego i Je-
ziorki. Przypomnę, że przez wiele lat
kanały te nie były konserwowane przez
ich zarządcę, czyli Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych
(WZMiUW). Dopiero w zeszłym roku
udało się podpisać porozumienie, na
mocy którego wykonaliśmy prace, któ-
re ochronią mieszkańców przed pod-
topieniami.

Oczywiście, nie zapomnieliśmy o „na-
szych” urządzeniach wodnych. W ro-
ku 2016 przeprowadziliśmy trzy konser-
wacje na ok. 19 km „naszych” rowów.

Ponieważ Zielony Ursynów, na prze-
kór nazwie, ogólnodostępnych terenów
zieleni ma jak na lekarstwo, bardzo za-
leżało nam na utrzymaniu na jak naj-
wyższym poziomie terenów leżących
wokół Jeziora Zgorzała oraz Stawów
Wąsal i Pozytywka.

Dzięki staraniom władz Dzielnicy,
stale rozbudowywana jest sieć kanali-
zacyjna i coraz więcej ursynowskich
nieruchomości ma możliwość przyłą-
czenia do niej. 

AA cczzyy ssąą pprroobblleemmyy zzee zzwwiieerrzzyynnąą
ddzziikkąą??

Bliskość Lasu Kabackiego, pól i tere-
nów zieleni w okolicznych gminach
skutkuje dużą liczbą dzików. Jako Dziel-
nica nie mamy uprawnień do zmniej-
szania ich liczebności, możemy jedynie
eliminować miejsca, w których dziki
żerują oraz edukować mieszkańców,
jak się wobec dzików zachowywać. Na
bieżąco są wykaszane „dzielnicowe” te-
reny zieleni niezagospodarowanej, wy-
stępujemy do właścicieli gruntów o li-
kwidację chwastów na terenach rolni-
czych.  Informujemy mieszkańców m.
in. poprzez apele umieszczane na stro-
nie internetowej Urzędu i pisma do spół-
dzielni i wspólnot, jak się zachowywać
po spotkaniu dzika, ale przede wszyst-
kim czego nie robić, aby dziki nie zbli-
żały się do naszych domów. Jeśli chodzi
o liczebność dzików to kluczową jed-
nostką są Lasy Miejskie, z którą zarów-
no my, jak Straż Miejska, jesteśmy w
stałym kontakcie. 

Całkowicie inne działania podejmu-
jemy na „Wysokim Ursynowie”. Tutaj
głównie zależy nam na utrzymaniu na
wysokim poziomie istniejących parków
i terenów zieleni. W ramach realizacji
planu nasadzeń drzew i krzewów na
rok 2016, tereny zieleni przyulicznej
naszej dzielnicy wzbogaciły się o 83
sztuk drzew liściastych oraz 7284 sztu-
ki krzewów. Natomiast w ramach Bu-
dżetu Partycypacyjnego 2016 posadzo-
nych zostało 90 szt. drzew – wzdłuż
ulic Ciszewskiego, Pileckiego, Puław-
skiej, Wąwozowej, Lanciego, Kiedacza
oraz Cynamonowej. Wykonaliśmy rów-
nież dodatkowe nasadzenia zieleni w
parkach, m. in. w parku Romana Ko-
złowskiego (57 szt. pnączy), Jana Paw-
ła II (32 szt. pnączy i 11 szt. krzewów)
oraz Lasku Brzozowym (3 szt. drzew). 

Rozpoczęliśmy również przygotowa-
nia do stworzenia dwóch nowych par-
ków. W dniu 29 grudnia ubiegłego ro-
ku projekt pn. „Zagospodarowanie tere-
nu Parku im. Cichociemnych Spado-
chroniarzy AK” złożony został do kon-
kursu w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko
2014–2020. Planowany termin roz-
strzygnięcia konkursu to koniec maja
bieżącego roku.

W styczniu ubiegłego roku opubli-
kowaliśmy Raport z przeprowadzonych
na przełomie września i października

2015 r. konsultacji społecznych doty-
czących terenu zieleni u zbiegu ulic: I.
Gandhi, Rosoła, Szolc-Rogozińskiego.
Na podstawie raportu w kwietniu 2016
zleciliśmy opracowanie koncepcji za-
gospodarowania omawianego terenu. 

W związku ze zwiększającym się pro-
blemem smogu w Warszawie, niewąt-
pliwym naszym sukcesem było wyegze-
kwowanie zaostrzenia norm czystości
spalin, jakie muszą posiadać pługi i so-
larki używane do zimowego utrzyma-
nia ulic na terenie dzielnicy. 

DDoommyyśśllaamm ssiięę,, żżee nnaa nniiwwiiee eekkoolloo-
ggiicczznneejj ttoo nniieejjeeddyynnee iinniiccjjaattyywwyy wwłłaaddzz
ddzziieellnniiccyy......

W 2016 roku obchodziliśmy uroczy-
ście 15-lecie powstania na Ursynowie
programu opieki nad zwierzętami bez-

domnymi i powołania pierwszego w
Warszawie, a nawet w kraju, Eko-Pat-
rolu w strukturze ursynowskiej Straży
Miejskiej. Dzięki funkcjonowaniu Pro-
gramu zapewniamy opiekę dla ok.
2000 kotów wolno żyjących i dla 60
bezdomnych psów przebywających w
przytuliskach.

Prowadzimy wiele działań w ramach
edukacji ekologicznej: od pięciu lat or-
ganizujemy konkurs Ursynowska Eko-
liga, dzięki któremu uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów zbierają
surowce wtórne i przekazują je do recy-
klingu. W ten sposób upowszechniamy
wiedzę o konieczności segregowania
odpadów, rozwijamy świadomość i
wrażliwość ekologiczną wśród młode-
go pokolenia mieszkańców Ursynowa.
Współpracujemy też z placówkami
oświatowymi w organizowaniu wielu
innych konkursów promujących ochro-
nę środowiska, np. w cyklu konkursów
„Dla Ziemi”, których pomysłodawcą jest
Szkoła Podstawowa nr 310. 

AA ccoo wwaarrtteeggoo ooddnnoottoowwaanniiaa wwyyddaarrzzyy-
łłoo ssiięę nnaa UUrrssyynnoowwiiee ww zzaakkrreessiiee sspprraaww
ssppoołłeecczznnyycchh??

Specyfika naszej dzielnicy – przede
wszystkim zróżnicowana struktura de-
mograficzna, a także aspiracje i potrze-

by mieszkańców sprawiają, że działania
muszą być bardzo różnorodne, aby w
jak największym stopniu zaspokoić po-
trzeby wszystkich grup mieszkańców
wymagających wsparcia. W minionym
roku, przy współpracy organizacji poza-
rządowych, zrealizowaliśmy 47 projek-
tów związanych z przeciwdziałaniem
uzależnieniom i przemocy w rodzinie,
aktywizacją osób niepełnosprawnych,
wsparciem rodzin z małymi dziećmi
czy integracją ursynowskich seniorów.
Dzielnica finansowała m. in. placówki
wsparcia dziennego dla dzieci, warszta-
ty profilaktyczne w szkołach, porady i
konsultacje dla osób doznających prze-
mocy, zajęcia dla osób niepełnospraw-
nych, jak np. pływanie czy hipoterapia,
projekty integrujące i wspierające ro-
dziny z małymi dziećmi, a także szereg

inicjatyw na rzecz seniorów. Niesłab-
nącą popularnością cieszą się zajęcia
komputerowe dla seniorów, kursy ję-
zyka angielskiego, zajęcia artystyczne –
taneczne i malarskie, warsztaty foto-
graficzne, gry planszowe oraz projekty
integracyjne, rekreacyjne i edukacyj-
ne, w zakresie utrzymania seniorów w
dobrej kondycji fizycznej i psychicznej,
a także inicjatywy nowatorskie, jak or-
ganizowane w ubiegłym roku warsz-
taty wizażu dla osób starszych. Łącz-
nie na projekty społeczne, realizowa-
ne przez organizacje pozarządowe,
Dzielnica wydała blisko 3 000 000 zł.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
bezpłatne dla mieszkańców konsultacje
udzielane przez psychologów, prawni-
ków czy terapeutę uzależnień w Punk-
cie Informacyjno-Konsultacyjnym. Na
koniec roku zorganizowaliśmy wigilię
dla 200 mieszkańców Ursynowa będą-
cych w trudnej sytuacji życiowej. Każda
z osób otrzymała świąteczną paczkę,
przekazaną nieodpłatnie przez Hiper-
market Leclerc.

JJaakk wwyygglląąddaa ww nnaasszzeejj ddzziieellnniiccyy pprroo-
bblleemm wwyyppłłaatt ww zzwwiiąązzkkuu zz pprrooggrraammeemm
550000 pplluuss??

Ze względu na skalę zadania i tempo
realizacji, było to bardzo trudne zada-

nie. Jednak dzięki zaangażowaniu
władz Dzielnicy i urzędników udało się
sprostać wyzwaniu.  Od momentu uru-
chomienia programu do końca roku
wydaliśmy blisko 10 000 decyzji admi-
nistracyjnych, w efekcie czego ponad
9 000 rodzin otrzymuje co miesiąc
świadczenie i co miesiąc Dzielnica prze-
kazuje uprawnionym mieszkańcom bli-
sko 6 000 000 złotych! Należy podkre-
ślić, że świadczenie wychowawcze –
choć najbardziej ,,medialne” – nie jest
jedynym zadaniem z obszaru świad-
czeń realizowanym przez Dzielnicę:
równie sprawnie realizowana jest od
wielu lat wypłata świadczeń rodzin-
nych i alimentacyjnych.

CCzzyy mmoożżee PPaann ppooddssuummoowwaaćć ddzziiaałłaa-
nniiaa zzwwiiąązzaannee zz sseenniioorraammii nnaa UUrrssyynnoo-

wwiiee?? WW uubbiieeggłłyymm rrookkuu wwyyssttaarrttoowwaałłaa
RRaaddaa SSeenniioorróóww –– cczzyy jjeesstt jjuużż ppoommyyssłł nnaa
ttoo,, aabbyy wwyykkoorrzzyyssttaaćć  tteenn ddoorraaddcczzyy
ggłłooss?? 

Ursynów kończy w tym roku 40 lat.
Pierwsi mieszkańcy Wysokiego Ursy-
nowa – wówczas w większości osoby
wchodzące w dorosłość, zakładające
rodziny – to dziś ursynowscy seniorzy.
Grupa aktywna i o bardzo dużym po-
tencjale.  Dlatego władze Dzielnicy, do-
strzegając nie tylko potrzeby tej grupy,
ale także jej możliwości, obok wielu
programów, projektów i inicjatyw ukie-
runkowanych na aktywizację i integra-
cję seniorów zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, tworzą przestrzeń
dla seniorów aktywnych – liderów dzia-
łających w środowisku lokalnym, do-
strzegających potrzeby i problemy se-
niorów, angażujących się w inicjatywy
oddolne. Takie osoby tworzą powołaną
pod koniec ubiegłego roku Radę Senio-
rów, która w założeniu ma być gremium
opiniotwórczym, konsultacyjnym, re-
prezentantem seniorów wobec władz
Dzielnicy i urzędników. Z całą pewno-
ścią głos doradczy płynący od seniorów
będzie słyszany i brany pod uwagę,
przede wszystkim przy planowaniu i
realizacji działań adresowanych do tej
grupy mieszkańców. Aktualnie, po

ukonstytuowaniu się prezydium Rady,
jej członkowie pracują nad statutem,
który powinien bardziej szczegółowo
określić ramy współpracy, jak również
ewentualne oczekiwania seniorów wo-
bec Urzędu Dzielnicy. 

WWyyddzziiaałł AArrcchhiitteekkttuurryy ww uurrssyynnooww-
sskkiimm uurrzzęęddzziiee ww ppeewwnnyymm rraannkkiinngguu
aawwaannssoowwaałł nnaa IIII mmiieejjssccee ww zzeessttaawwiiee-
nniiuu wwaarrsszzaawwsskkiicchh ddzziieellnniicc?? CCzzyy mmoożżee
PPaann pprrzzyybblliiżżyyćć cczzyytteellnniikkoomm „„PPaassssyy”” oo
ccoo cchhooddzzii??

Tak. Awansowaliśmy z 18 na 2 miej-
sce w III edycji Rankingu Dzielnic War-
szawy, przeprowadzonego przez War-
szawski Oddział Polskiego Związku
Firm Deweloperskich. Ranking wskazu-
je, jak dzielnice szybko wydają decyzje
o warunkach zabudowy i o pozwole-
niu na budowę dla budownictwa wie-
lorodzinnego. Przy ogromnym nakła-
dzie pracy oraz zaangażowaniu całego
zespołu Wydziału Architektury i Bu-
downictwa udało się zminimalizować
ten czas w naszej dzielnicy i osiągnąć
tak wysokie miejsce.

WW lliissttooppaaddzziiee ppooddppiissaannoo ppiieerrwwsszzee
oodd 1133 llaatt uummoowwyy uussttaannaawwiiaajjąąccee uużżyytt-
kkoowwaanniiee wwiieecczzyyssttee ggrruunnttóóww nnaa rrzzeecczz
ssppóółłddzziieellnnii mmiieesszzkkaanniioowwyycchh..  DDllaacczzee-
ggoo mmiieesszzkkaańńccyy cczzeekkaallii ttaakk ddłłuuggoo ii cczzyy
ww ttyymm rrookkuu uurrzząądd ppllaannuujjee ppooddppiissaaćć
kkoolleejjnnee?? 

W 2016 r. zawarte zostały umowy
obejmujące powierzchnię ponad 13,5
ha. Regulacja dotyczyła gruntów spół-
dzielni: SMB „Jary”, SBM „Ursynów”,
SMB „Osiedla Kabaty” i SM „Na Skraju”.
Oddanie w użytkowanie wieczyste
gruntów wymaga geodezyjnego wy-
dzielenia terenów przeznaczonych do
regulacji, zgromadzenia pełnej doku-
mentacji dotyczącej zabudowy oraz
sprawdzenia, czy nie toczą się postę-
powania o zwrot nieruchomości z wnio-
sków byłych właścicieli lub następców
prawnych. Opóźnienie lub wydłużenie
procedury w każdym z tych elemen-
tów wpływa na końcowy termin zakoń-
czenia regulacji. 

Jedną z głównych przyczyn opóźnień
są roszczenia byłych właścicieli. Obo-
wiązujący w postępowaniu o zwrot nie-
ruchomości tryb administracyjny, któ-
ry między innymi pozwala składać
przez strony odwołania od wydanych
decyzji, daje w efekcie trwające latami
postępowanie o zwrot prowadzone
przed starostwa powiatowe.

Ważna jest również wielkość obsza-
ru podlegającego regulacji – wykonanie
map podziałowych dla dużych terenów
może trwać nawet około roku, a w tym
są uzgodnienia dotyczące określenia
gruntów niezbędnych do korzystania
przez spółdzielnie, szczególnie w od-
niesieniu do dróg wydzielanych jako
dojazdy do nieruchomości. Bardzo czę-
sto duże trudności sprawia nam zgro-
madzenie pełnej dokumentacji doty-
czącej budynków – pozwolenia na bu-
dowę i użytkowanie.

Opóźnienia w regulacji stanu praw-
nego spółdzielni mieszkaniowych zwią-
zane były ponadto z nowelizacją usta-
wy z dnia 15 grudnia 2000r. o spół-
dzielniach mieszkaniowych i wejściem
w życie w 2007r. przepisu art.35 ust.41
umożliwiającego zasiedzenie nierucho-
mości na drodze sądowej. Większość
spółdzielni złożyła do sądu wnioski w
tym zakresie, co wstrzymało na kilka lat
wszelkie uzgodnienia dotyczące usta-
nowienia prawa użytkowania wieczy-
stego do czasu wydania przez Trybunał
Konstytucyjny wyroku z dnia
29.10.2010 r., w którym Trybunał
orzekł, że przepis ten jest niezgodny z
Konstytucją. 

W tym roku planowane jest zawarcie
umów na rzecz spółdzielni: SM-B “Ja-
ry” w rejonie ulic Cybisa, Sosnowskie-
go, Dunikowskiego, SM “Wyżyny” w
rejonie ul. Kazury, SM “Na Skraju” przy
ul. Szolc-Rogozińskiego 15, 17, 19. Być
może część gruntów SMB “Imielin” i
SBM “Stokłosy”, o ile zakończą się po-
stępowania o zwrot nieruchomości.

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę..
R o z m a w i a ł  R A F A Ł  K O S
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Pizza to trudny temat. Ni-
by każdy zna, każdy lubi,
serwuje ją cała masa róż-
nych lokali, a mimo
wszystko naprawdę cięż-
ko jest znaleźć pizzerię z
prawdziwego zdarzenia.
Całe szczęście Ursynów
ma Da Grasso, a tutaj piz-
za zawsze smakuje dosko-
nale. 

– Jestem dumny, kiedy sły-
szę od moich klientów, że za-
mawiając w Da Grasso mają za-
wsze pewność, że się nie zawio-
dą. Są pewni niezmiennej jako-
ści, tego że pizza zawsze jest
pyszna – mówi pan Maciej, wła-
ściciel restauracji. 

Taka opinia klientów jednak
nie dziwi, gdyż wszystkie przy-
gotowywane w Da Grasso po-
trawy są skomponowane z naj-
lepszej jakości składników. Ofer-
ta restauracji doskonale nadaje
się na lunch w pracy, rodzinny
obiad czy kolację z przyjaciół-
mi. Oprócz pysznej pizzy w me-
nu można znaleźć między inny-
mi sałatki ze świeżych warzyw,
oryginalne startery i desery, że
palce lizać!

– W naszej pizzerii wszystkie
przygotowywane przez nas po-
trawy są skomponowane z naj-
lepszej jakości składników. Co-
dziennie przygotowujemy każ-
de danie, kilka razy dziennie

robimy świeże ciasto, codzien-
nie wkładamy całą pasję i ra-
dość w naszą pracę, żeby ofero-
wać pizzę najwyższej jakości –
dodaje właściciel.

Sieć Da Grasso funkcjonuje na
rynku od końca lat 90. W mię-
dzyczasie wielokrotnie była na-
gradzana przez konsumentów
za pyszne jedzenie, atmosferę
czy świetną obsługę. Od samego
początku za cel postawiono so-
bie stworzenie miejsca, w któ-
rym przyjaciele i znajomi mogą
spędzić razem czas, a przy tym
dobrze zjeść. 

– Klienci wielokrotnie rozma-
wiają ze mną na temat naszej
pizzerii, to również dzięki ich

opiniom nasza restauracja jest
obecnie tak popularna. Mógł-
bym przytoczyć wiele rozmów,
ale jest jedna szczególna, która
utkwiła mi w pamięci – opowia-
da pan Maciej. – Student, który
kończył już naukę na SGGW,
przyszedł podziękować za wiele
miłych chwil, które spędził na
spotkaniach ze swoimi przyja-
ciółmi w naszej pizzerii. Powie-
dział, że on i jego koledzy zama-
wiają pizzę z Da Grasso nie tyl-
ko dla niskiej ceny, wysokiej jako-
ści itp. Po prostu nasza pizza jest
jedyną, która po odgrzaniu w
dalszym ciągu smakuje tak, jak
świeża zamówiona w lokalu, a
nie jak w innych sieciówkach,

gdzie wszystko przyjeżdża go-
towe na cały tydzień, a ciasto to
wydmuszka z ulepszaczami, któ-
re smakuje przez chwilę, a póź-
niej jest nie do zjedzenia. Taka
opinia klienta jest bezcenna –
dodaje z satysfakcją.

Pizzeria Da Grasso znajduje
się na Ursynowie w dwóch punk-
tach – przy ulicy Beli Bartoka 2 i
al. KEN 26. Jednak nie ma więk-
szego znaczenia, na które miej-
sce się zdecydujesz drogi Czy-
telniku, bo oba są sprawdzone –
ręczę osobiście. Warto podkre-
ślić, że jest to jedna z najstar-
szych pizzerii na Ursynowie,
działa bowiem nieprzerwanie
już od trzynastu lat.

– Dobra pizzeria to nie tylko wy-
sokiej jakości dania. To także wy-
jątkowa więź między obsługą a
klientami. Już od 2004 roku wkła-
damy serce w przygotowywane
przez nas potrawy, dzięki czemu
nasi klienci ciągle do nas wracają.
Jesteśmy „Przyjaciółmi od pizzy”,
ponieważ nasze restauracje two-
rzone są przez przyjaciół dla przy-
jaciół. Korzystając z okazji, chciał-
bym podziękować całej załodze
pizzerii , ponieważ sukces, jaki nie-
wątpliwie osiągnęliśmy, jest efek-
tem pracy całej załogi, a każde do-
bre słowo naszych gości jest dla
nas motywacją i silnym impulsem
do jeszcze cięższej pracy – kończy
pan Maciej L u K

DA GRASSO – Przyjaciele od pizzy
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Od lat w środku zimy obchodzi-
my kolejne rocznice powstania
styczniowego. Większość z nas
pamięta, że w szkole uczono, iż
powstanie wybuchło w związku
z zarządzoną przez Aleksandra
Wielopolskiego tzw. branką,
czyli przymusowym wcielaniem
do rosyjskiego wojska. Stwier-
dzenie to jest w części słuszne (w
odniesieniu do terminu), ale
trzeba także pamiętać o rzeczy-
wistych przyczynach społeczne-
go i narodowego buntu. 

Branka była hasłem, natomiast
istotne jest to, co się pod nim
kryło. Co właściwie w tamtych

czasach oznaczało słowo „branka”? Car
Piotr Wielki ustanowił w Rosji doży-
wotnią służbę wojskową. Caryca Kata-
rzyna II skróciła służbę do 25 lat, a Mi-
kołaj I skrócił ją do 20 lat, przy czym
owe 20 lat żołnierz miał przesłużyć w
jednostce, natomiast przez pozostałe 5
lat pozostawał w rezerwie. Różnego ro-
dzaju kary nałożone na żołnierza auto-
matycznie przedłużały służbę, a często
po prostu „zapominano”  ich  zwolnić do
cywila.  Do 1874 r. pobór do wojska od-
bywał się w specyficzny sposób. Ustano-
wiono (były okresowe niewielkie zmia-
ny), że na 1000 „dusz męskich” do woj-
ska ma być wcielonych 6 osób (w róż-
nych okresach były różne normy) w
wieku  20 – 35 lat  i wzroście nie mniej-
szym niż 155,5 cm.  Ludność była po-
dzielona na 26 kategorii, a każdej przy-
sługiwały różnego rodzaju ulgi i upraw-
nienia związane ze służbą wojskową.
Szlachta dziedziczna i osobista, kupcy
należący do gildii i ludy syberyjskie, a
także Finowie nie podlegali służbie woj-
skowej. Przepis dotyczący szlachectwa
był „obłożony” różnymi warunkami.
To, że ktoś miał tzw. potwierdzone szla-
chectwo, nie oznaczało, że nie podlega
poborowi. Można też było wykupić się
od służby.  Istniała również „instytucja”
zastępcy, który był skłonny odbyć służ-
bę za kogoś innego. W wyniku zastoso-

wania tych mechanizmów chłopi stano-
wili 91,4%, mieszczanie 7%, a wszyscy
inni jedynie 1,6% poborowych. W armii
rosyjskiej tego okresu tylko 5 – 9% żoł-
nierzy umiało się podpisać. 

W Królestwie Polskim  pobór rekru-
tów do armii carskiej rozpoczął się w
1832 r. Rekruci z Królestwa stanowili
około 10% corocznego kontyngentu
poborowych  Cesarstwa.  Łącznie (z
Królestwa), w latach 1832-1855, do
carskiej armii wcielono 189 698 osób. 

Minister wojny Dymitr Milutin w
1874 r. skrócił służbę wojskową do 6 lat
(plus 9 lat w rezerwie), ale wprowa-
dził powszechny jej obowiązek.  Obej-
mował  on wszystkich mężczyzn po
ukończeniu 20 roku życia niezależnie
od pochodzenia społecznego.  Oczywi-
ście były wyjątki i ulgi. 

W tym miejscu trzeba dodać, że do
1874 r. w rosyjskiej wojskowości nie wy-
stępowało pojęcie koszar. Wojsko miesz-
kało w prymitywnych ziemiankach, bu-
dach   i namiotach, a także  „na kwate-
rach prywatnych”.  

Oficjalne rosyjskie czynniki przyzna-
wały, że w czasach panowania Mikoła-
ja Pierwszego rocznie  z powodu cięż-
kich warunków bytowania umierało
ok. 40 tys. żołnierzy, tj. 3 – 4 procent
osobowego stanu armii. Statystycznie
rzecz biorąc, tylko bardzo niewielka
część wcielonych  miała szansę dożyć do
końca służby. Do tego należy dodać
straty wojenne, zazwyczaj znaczne, aby
z pełnym przekonaniem można było
powiedzieć, że z wojska się nie wraca.
Do grudnia 1862 r.,  a więc do czasu
uruchomienia Kolei Warszawsko-Pete-
rsburskiej, poborowi z Królestwa Pol-
skiego do swoich garnizonów na Sybe-
rii lub na Kaukazie docierali na piecho-
tę (pod eskortą). Podróż w jedną stro-
nę trwała nawet pół roku, a czas ten
nie wliczał się do okresu służby.

T eoretycznie, po odbyciu służby
w ustawowym wymiarze,
można było powrócić w ro-

dzinne strony. Było to jednak rzadko-
ścią. Żołnierze pochodzenia chłopskie-
go bardzo często odmawiali powrotu
do cywila, tłumacząc, że wolą być w
rosyjskim wojsku niż odrabiać pańsz-
czyznę   u polskiego pana. Wielu z nich
miało małą świadomość narodową, to-
też bez większych problemów wtapia-
ło się w miejscowe środowisko i na za-
wsze pozostawało w swoich miejscach
stacjonowania na Kaukazie, czy Sybe-
rii. Dekret uwłaszczeniowy Aleksandra
II  zlikwidował argument  o odrabia-
niu pańszczyzny,  tym niemniej powrót
poborowych chłopskiego pochodzenia

był  zjawiskiem niezwykle rzadkim.
Chłopi bardzo często pozostawali w
służbie z wdzięczności dla cara. Nie-
liczni, którzy powrócili do Królestwa
Polskiego, często wstępowali ponow-
nie do służby, aby walczyć za „cara
oswobodziciela”. 

Uwłaszczenie chłopów w Kró-
lestwie Polskim dekretem
Aleksandra II z 2 marca 1864

r. było wydarzeniem epokowym, albo-
wiem w sposób istotny zmieniło sto-
sunki wewnętrzne, dając jednocześnie
podstawy do rozwoju przemysłu, co
znakomicie zilustrował Władysław Rey-
mont w Ziemi Obiecanej.   Było jednak
także podstawą trwającego co najmniej
pół wieku podziału polskiego społe-
czeństwa na dwa wrogie obozy. Chłopi
pamiętali o „carze oswobodzicielu”, a
szlachta o licznych przypadkach chwy-
tania przez chłopów powstańców i od-
stawiania ich na posterunki rosyjskiej
żandarmerii lub policji. Ten ostry po-
dział polskiego społeczeństwa znakomi-
cie wykorzystywały rosyjskie władze,
czego jednym z przykładów jest  opisa-
na niżej wizyta Mikołaja II w Warszawie
w 1897 roku.

Aleksander II dokonał przełomu i na-
kazał podjąć program budowy koszar
we wszystkich rosyjskich garnizonach.
Oczywiście, realizacja tego programu
wymagała wielu lat, toteż jeszcze w cza-
sach Aleksandra III część wojska kwate-
rowana była jak dawniej. Innym wielkim
przedsięwzięciem Aleksandra II, był gi-
gantyczny program budowy fortyfikacji
na zachodnich rubieżach państwa, w
tym m. in. potężnych fortyfikacji  oraz
licznych koszar w Warszawie.

Po Aleksandrze II na tronie Rosji za-
siadł jego syn – Aleksander Trzeci
(1845-1894).  Nowy władca zaprzepa-
ścił większość reform wprowadzonych
przez swego ojca. Państwo na lata po-
grążyło się w stagnacji. 

W listopadzie 1894 r. na tron rosyjski
wstąpił  jego syn – Mikołaj Drugi.  Ostat-
ni car Rosji początkowo skłonny był po-
wrócić do reform swego dziadka Alek-
sandra II. Szybko porzucił jednak tę
myśl, co rychło doprowadziło do rewo-
lucji 1905 r.,  a następnie  rewolucji
1917 r., upadku caratu i narodzin pań-
stwa bolszewickiego. Koronacja Miko-
łaja II miała miejsce 26 maja 1896 r. 

Wkilkanaście miesięcy póź-
niej, tj. w początkach wrze-
śnia 1897 r.  nowy car od-

wiedził Warszawę, gdzie przebywał od
wieczora 31 sierpnia do godzin poran-
nych 4 września. W trakcie pobytu w
naszym mieście jedynowładca Rosji  wi-
zytował przede wszystkim obiekty mi-
litarne, wznoszone w Warszawie i w
jej okolicach. Jedyny raz, w piątek 3
września 1897 r., spotkał się z przedsta-
wicielami polskiego społeczeństwa –
włościanami, których synowie stano-
wili trzon jego armii.  Do spotkania do-
szło na Służewie. Książę Aleksander
Imertyński – ówczesny generał-guber-
nator Warszawy – nieprzypadkowo wy-
znaczył na spotkanie właśnie tę wieś.
Była zasobna i bogata, czym wyraźnie
wyróżniała się na Mazowszu. Na espla-
nadzie Fortu VIII („Służew”), pomię-
dzy fortem a zabudowaniami wsi Słu-
żew,  zgromadzony był liczny tłum pol-
skich włościan z poszczególnych po-
wiatów guberni warszawskiej. Była to
wyraźna kontynuacja zasady „dziel i
rządź”, albowiem było to jedyne spotka-
nie cara  z przedstawicielami ludności
Królestwa Polskiego. Car, zasiadając  w
specjalnym pawilonie, przyjmował pre-
zenty i wiernopoddańcze „adresy”.  Je-
go spotkanie z polskim ludem trwało
zaledwie kilkanaście minut. Wieczo-
rem uczestniczył w galowym przedsta-
wieniu w Teatrze Wielkim,  a następne-
go dnia wyjechał z Warszawy. 

W świetle przedstawionych wyżej
faktów, dotyczących służby w rosyjskim
wojsku, chyba nikogo nie dziwi, że mło-
dzi ludzie, którzy mogli znaleźć się na
listach osób wyznaczonych do poboru
(listy te były tajne), raczej woleli opuścić
rodzinne domy w środku styczniowej zi-
my i narazić się na śmierć lub zsyłkę na
Sybir, niż być wcieleni do rosyjskiego
wojska. Termin branki był przez Rosjan

trzymany w tajemnicy, co miało zasko-
czyć wyznaczonych do poboru.   3 stycz-
nia 1863 r.  w południe,  w mieszkaniu
ks. Mikoszewskiego przy kościele św.
Aleksandra, zapadła decyzja, że po-
wstanie wybuchnie „w chwili branki”.
Spodziewając się jej, począwszy od wie-
czora 12 stycznia, sprzysiężeni war-
szawscy małymi grupami opuszczali
miasto, udając się do puszczy Kampino-
skiej oraz  lasów w rejonie Serocka. Nie
wszyscy przeznaczeni do poboru nale-
żeli jednak do sprzysiężenia. Bardzo
wielu młodych ludzi pozostało w swo-
ich domach. Profesor Stefan Kienie-
wicz,  w swojej monumentalnej pracy
„Powstanie Styczniowe”, tak oto opisał
brankę: 

„Na miasto wypuszczono 240 patro-
li, każdy złożony  z 2 policjantów i 3
żołnierzy, z bronią nienabitą. Do wy-
znaczonego domu wchodziła tylko po-
licja, żołnierze zostawali przed bramą.
Pojedyńczego rekruta patrol odprowa-
dzał do cyrkułu. Z pozostawionej w cyr-
kułach rezerwy wojska formowano z
kolei konwoje, które eskortowały po-
borowych, tym razem już z bronią na-
bitą, grupami po 20 – 35 ludzi, do Cy-
tadeli. Pierwsze patrole ruszyły o godzi-
nie 0.30, raporty o przebiegu akcji na-
pływały na Zamek co pół godziny. Ca-
ły garnizon był w stanie alarmowym
…”. Owej nocy  (z 14 na 15 stycznia
1863 r.) zabrano z domów 1657 ludzi,
a w ciągu następnych dni  kontynuowa-
no brankę, ale nie w tak ostentacyjny
sposób. Na wiadomość o brance Komi-
tet Centralny wyznaczył wybuch po-
wstania na noc z 22 na 23 stycznia. Ma-
jąc na uwadze nastroje włościan, już w
dniu wybuchu powstania, tj. 22 stycz-
nia 1863 r.,  władze powstańcze ogłosi-
ły „Manifest” w sprawie reformy
uwłaszczeniowej. Napisano  w nim, iż
wszelkie grunty użytkowane przez chło-
pów przechodzą na ich własność. Wła-
ścicielom dóbr obiecywano odszkodo-
wania z funduszy państwa. Inny dekret
obiecywał chałupnikom, zagrodnikom,
komornikom, parobkom itd., którzy
wezmą udział w powstaniu, po 3 mor-
gi gruntu z dóbr narodowych.  Przedsta-
wiciele Rządu Tymczasowego od po-
czątku powstania ogłaszali „Manifest”
po wsiach, a niektórzy dowódcy karali
chłostą dziedziców, którzy ignorowali te
postanowienia.  

T am, gdzie powstańcy mieli
poparcie chłopów – odnosili
sukcesy. Chłopi jednak wi-

dzieli, iż manifesty powstańcze są tyl-
ko obietnicami. Realną możliwość zre-
alizowania przyrzeczonych reform
miały natomiast władze rosyjskie. Rze-
czywiście, na podstawie carskiego de-
kretu chłopi otrzymali na własność zie-
mię, którą użytkowali, ale  w zamian
zostali obciążeni wieczystym podat-
kiem gruntowym.  Bezrolnym obieca-
no ziemię  z dóbr narodowych. W tej
sytuacji wielu włościan przeszło do
jawnej współpracy z zaborcą. Z ogło-
szonych przed laty dokumentów, m.
in. lubelskiego gubernatora  gen.

Chruszczowa wiadomo np., iż dosyć
częste były przypadku przyprowadza-
nia przez chłopów swoich dziedziców
– podejrzanych o sprzyjanie powstań-
com - do rosyjskich władz.

Represje za udział w powstaniu 1863
r. były sroższe od zastosowanych po Po-
wstaniu Listopadowym.  W całym zabo-
rze rosyjskim panowała rozpacz i żało-
ba. Czterysta osób stracono w Króle-
stwie z wyroków sądów, ale były setki
rozstrzelanych czy powieszonych na
rozkaz dowódców wojskowych, nie mó-
wiąc już o paru dziesiątkach tysięcy po-
ległych czy pomordowanych. Tysiące
powstańców skazano na katorgę lub
zesłanie na Sybir. Dodatkową karą by-
ły konfiskaty majątków, którymi nagra-
dzano zasłużonych w tłumieniu powsta-
nia lub obdzielono bezrolnych chłopów.
W latach 1863-65 za Ural zesłano ok. 20
tys. Polaków, na ogólną liczbę 38 tys. re-
presjonowanych. 

W Królestwie Polskim zlikwi-
dowano wszystkie katolic-
kie  zakony, za wyjątkiem

dwóch warszawskich: wizytek i sakra-
mentek. Majątek rozwiązanych zgro-
madzeń przeszedł na własność rosyj-
skiego skarbu państwa. Taki przypadek
miał miejsce także na terenie obecnej
dzielnicy Ursynów. Tu znajdowały się
bowiem dobra, które w 1628  i 1630 r.
wniósł do utworzonej wówczas fun-
dacji kanonik warszawski Jan Raci-
borski. W skład tych dóbr wchodziły m.
in.: Dawidy, Łady, Ślazy, Folwarkowo,
Skupice i Jeziorki z przyległościami  i
wszystkimi dochodami. Na skutek naj-
różniejszych działań, w XIX wieku do-
bra te należały do zgromadzenia księ-
ży misjonarzy z kościoła Św. Krzyża
na Krakowskim Przedmieściu w War-
szawie. W wyniku represji owe dobra
w 1864 r. przeszły na własność rosyj-
skiego skarbu państwa.   Fakt ten do
dnia dzisiejszego utrwalony jest m. in.
w nazewnictwie, czego przykładem
osada Dawidy Poduchowne, na połu-
dniowo-zachodnim krańcu Ursynowa.
Część poduchownych gruntów Rosja-
nie zużyli na potrzeby  ukazu uwłasz-
czeniowego, a nierozdysponowane by-
ły  w następnych latach sprzedawane,
głównie osadnikom niemieckim, któ-
rych w tamtym okresie władze carskie
szczególnie preferowały. Osadnictwo
kolonistów niemieckich było po-
wszechne, toteż dla odróżnienia wsie
i osady zamieszkałe przez Polaków,
często otrzymywały przymiotnik pol-
ski/polska/polskie. Na terenie Ursy-
nowa przykładem jest osada Jeziorki
Polskie, ciągnąca się wzdłuż ulicy Ba-
letowej w pobliżu stacji kolejowej War-
szawa Dawidy. W południowo-zach-
odniej części tzw. Zielonego Ursynowa
uważny obserwator łatwo dostrzeże
liczne przykłady rolniczych farm, zbu-
dowanych przez niemieckich koloni-
stów w II połowie XIX wieku. 

W kolejną, tym razem 154. rocznicę
wybuchu Powstania Styczniowego,
warto chociażby chwilę zadumać się
nad losami naszego Narodu.

154. rocznica Powstania Styczniowego, polscy chłopi przeciwko polskiej szlachcie

Pokrętne losy antycarskiego zrywu
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OGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości Ryszarda Ziółkowskiego prowadzącego działalność gospodar-

czą pod firmą Ryszard Ziółkowski ERBUD w upadłości likwidacyjnej w Warszawie zapra-
sza do składania ofert w przetargu sądowym na sprzedaż wchodzącego w skład masy upa-
dłości udziału w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości w postaci dział-
ki o numerze ewidencyjnym 3/27, o powierzchni 373 m2, położonej przy ul. Kuropatwy
26 w Warszawie, obręb 1-09-78, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w War-
szawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
WA5M/00435098/3, zabudowanej budynkiem w zabudowie bliźniaczej oraz udziału w
wysokości 1/60 części we współwłasności działek o numerach ewidencyjnych 3/1 i 3/3
o łącznym obszarze 1.208 m2 położonych przy ul. Bażanciej w Warszawie, obręb 1-09-78,
stanowiących nieruchomość dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warsza-
wie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
WA2M/00438137/9, przeznaczonych pod drogę wewnętrzną oraz udziału w wysokości
1/24 części we współwłasności działek o numerach ewidencyjnych 3/28 i 3/29 o łącznym
obszarze 21 m2 położonych przy ul. Kuropatwy w Warszawie, obręb 1-09-78, wchodzą-
cych w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warsza-
wie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
WA5M/00435099/0, przeznaczonych pod trójkąt widoczności oraz pod przepompownię.

Przedmiot sprzedaży szczegółowo opisany powyżej zwany jest dalej „Nieruchomością”.
Operat szacunkowy dotyczący wyceny Nieruchomości oraz informacje o jej obecnym

stanie faktycznym i prawnym są do uzyskania (wglądu) w biurze syndyka mieszczącym
się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. + 48 22 639 45 55).
Z wyżej wymienionym operatem szacunkowym można zapoznać się również w aktach
sprawy o sygnaturze X GUp 141/16, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w War-
szawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czer-
niakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza: 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 1 lutego 2017 r., w gmachu

Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454
Warszawa lub przesłać je na adres tego sądu listami poleconymi (nieprzekraczalny ter-
min - decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś nadania oferty). Otwarcie ofert na-
stąpi w dniu 6 lutego 2017 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w War-
szawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 119, o godz. 15:00.
Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-Komisa-
rza i oferentów.

Pełna treść regulaminu przetargu sądowego zawierającego między innymi szczegó-
łowe warunki jakie powinna spełniać oferta zamieszczona jest na stronie internetowej
, w zakładce licytacje, jak również znajduje się w aktach postępowania upadłościowe-
go, w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Go-
spodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A,
00-454 Warszawa, pok. 235.

W ostatnią sobotę stycznia po
raz pierwszy w tym roku odbę-
dzie się doskonale już znana ur-
synowskim rodzicom wyprze-
daż ubranek dla dzieci i zaba-
wek – Baby Mama Wymiana,
czyli BMW.

Ta cykliczna impreza dla rodziców
odbywa się na Ursynowie już od około
dwóch lat. Mniej więcej co trzy miesią-
ce grupa aktywistów z Projektu Ursy-
nów organizuje spotkanie na dużej
szkolnej sali, na które zaprasza się rodzi-
ców chcących sprzedać lub kupić ubran-
ka dla dzieci, a także zabawki. Jeżeli
ktoś zastanawia się, czy warto brać
udział w tego typu wydarzeniach, to
poniższa relacja z ostatniej, jesiennej
wyprzedaży zapewne rozwieje wszelkie
wątpliwości:

Rześki poranek pewnej wrześnio-
wej soboty, pod gimnazjum przy ul.
Koncertowej już przed godziną 10 ra-
no pojawiają się pierwsze osoby. O dzi-
wo, nie są to organizatorzy wyprze-
daży Baby Mama Wymiana, ale pierw-
si rodzice, którzy chcą zająć jak naj-
lepsze miejsca. Niektórzy z nich tasz-
czą ze sobą wielkie worki pełne ubra-
nek, z których wyrosły ich dzieci, inni
przywożą swój towar w walizkach. Z
samochodu wysiada mama z kilkulet-
nią córeczką, każda z nich ciągnie swo-
ją walizkę: mama trochę większą z
ubrankami, a córka mniejszą, w której
ma swoje zabawki przeznaczone na
wyprzedaż. Kilka minut później orga-
nizatorzy otwierają wejście do szkoły,
krótki ciemny korytarz prowadzi do
głównej sali, która powoli zaczyna za-
pełniać się wynoszonymi z sal lekcyj-
nych ławkami i krzesłami. Pierwsi ro-
dzice zajmują sobie miejsca, rozkła-
dając na stolikach przyniesione na wy-

przedaż rzeczy. Powoli robi się coraz
bardziej gwarnie i kolorowo, w tle gra
muzyka ze znanymi przebojami, pod
jedną ze ścian pojawia się logo organi-
zatora – Projektu Ursynów. Organiza-
torzy witają przychodzących rodziców
i już przy wejściu wskazują wolne sto-
liki, których stopniowo jest coraz
mniej, a w sali zaczyna się robić tłocz-
no. Przychodzą także pierwsze osoby,
które nie mają nic do sprzedania, ale
chciałyby kupić nowe ubranka dla swo-
ich dzieci, przechadzają się między
stoiskami, oglądają ubranka, dzieci są
częściej zainteresowane zabawkami
niż ubrankami – mały chłopiec ciągnie

swoją mamę za rękę w kierunku zesta-
wu klocków, które chciałby dostać. 

Dzieci zdecydowanie szybciej zawie-
rają ze sobą znajomości, wspólnie bawią
się zabawkami. Tymczasem rodzice mo-
gą spokojnie zająć się sprzedażą i zaku-
pem, a  czasami także wymianą ubra-
nek. Jeszcze przed godziną dwunastą
sala jest wypełniona po brzegi, stoły za-
pełnione wystawionymi na sprzedaż
rzeczami – przypomina to trochę miej-
skie targowisko: feeria kolorów, odgło-
sy rozmów targujących się rodziców,
śmiech bawiących się obok dzieci. Po
chwili cichnie muzyka, a na salę wkra-
cza wyjątkowy gość – niespodzianka

dla dzieci! To maskotka Projektu Ursy-
nów: kolorowy orzeł, który szybko zdo-
był sobie sympatię nawet najmłodszych
dzieci, choć początkowo podchodziły
one do niego z lekką niepewnością. Ma-
skotka nie rozmawia z dziećmi, bo prze-
cież gadające zwierzęta zdarzają się tyl-
ko w bajkach, ale można z nią przybić
piątkę, zrobić sobie zdjęcie, czy pośmiać
się z tego, jak nieudolnie próbuje swo-
imi wielkimi skrzydłami złapać podrzu-
coną przez kogoś piłkę. 

To jeszcze nie koniec atrakcji dla
dzieci, organizatorzy ze sceny zapo-
wiadają kolejną niespodziankę, tym
razem jest to konkurs rysunkowy. W

jednaj z sal lekcyjnych, z której zostały
wyniesione stoliki czekają rozłożone
na podłodze czyste kartki, na środku le-
żą kredki i flamastry. Uśmiechnięta
młoda dziewczyna wita wchodzące do
klasy dzieci i zaprasza do narysowa-
nia swojej ulubionej zabawki. Rysunki
później będą zebrane, a ich zdjęcia opu-
blikowane w internecie wezmą udział
w konkursie – zwycięży ten, który do-
stanie największą liczbę głosów. Pod-
czas gdy dzieci są zajęte rysowaniem,
rodzice mogą spokojnie wrócić do za-
kupów. Około godziny czternastej gwar
zaczyna powoli cichnąć, rodzice paku-
ją nowo zakupione rzeczy, a także te,
które tym razem nie znalazły swoich
nabywców. Przy wyjściu wszyscy dopy-
tują, kiedy odbędzie się kolejna taka
akcja, chwaląc, że jest to niezwykle po-
trzebna i ciekawa inicjatywa. Niektórzy
zostawiają swoje numery telefonów
czy adresy e-mail, żeby ich koniecznie
poinformować o następnej takiej wy-
przedaży. Gdy w sali robi się pusto, or-
ganizatorzy sprzątają stoliki i krzesła,
cichnie muzyka i gasną światła.

Kolejna okazja, aby wziąć udział w
Baby Mama Wymiana będzie 28 stycz-
nia w Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncer-
towej (blisko stacji metra Ursynów), w
godzinach 11:00-14:00. Będzie można
uzupełnić garderobę swoich dzieci jesz-
cze przed wyjazdem na ferie zimowe i
śnieżne szaleństwa na świeżym powie-
trzu oraz kupić zabawki, aby dzieci nie
nudziły nie nudziły się w domu w mroź-
ne dni. Tradycyjnie i tym razem nie za-
braknie atrakcji dla dzieci, a co więcej,
będzie można także przejść krótkie
przeszkolenie z udzielania pierwszej
pomocy dzieciom.

M a g d a l e n a  P i e t r o ń
P r o j e k t  U r s y n ó w

Kolejna wyprzedaż ubranek dla dzieci

Nowy rok z Baby Mamą
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Piórem Derkacza

Joanna Mucha
ppoossłłaannkkaa nnaa SSeejjmm RRPP,, oobbddaarrzzoonnaa wwiieelloommaa ttaalleennttaammii 

Kultura ma to do siebie, że może być tworzona w rożnych miejscach. W ostatnim czasie ta-
kim miejscem stał się Sejm RP. 11 stycznia 2017 roku tłum dziennikarzy chciał wejść do galerii
sejmowej, aby pokazać całemu światu niezwykły obraz. Domyślano się, że będzie to realizm,
ale jaki?.  Kiedy drzwi galerii  otworzyły się, oczom wszystkich ukazał się portret zbiorowy opo-
zycji. Kompozycja obrazu – centryczna.  Środek obrazu tworzyła mównica sejmowa, przy któ-
rej skupiły się najważniejsze osoby. Układ statyczny, ale jak wymowny. Żywe obrazy na szczę-
ście znikają. Pozostają  te autentyczne, tworzone rękami mistrzów. J e r z y  D e r k a c z

Jakoś ostatnio ucichło o złodziejskiej reprywatyzacji w Warszawie, choć spo-
dziewano się wybuchu jądrowego. Może sprawa ożyje po powołaniu do ży-
cia sejmowej speckomisji? Spodziewam się tego, podobnie jak kilkaset tysię-

cy warszawiaków, bo kręcenie na granicy prawa i poza prawem gigantycznych lodów
nie powinno ujść płazem wycwanionym “lodziarzom” pasożytującym na ludzkiej
krzywdzie. Osobiście mam ogromną satysfakcję zawodową, że dzięki moim kilkudziesięciu publikacjom,
zamieszczanym na łamach “Passy”, udało się po dwóch latach bojów wykazać, że reprywatyzacja nie-
ruchomości przy ul. Narbutta 60 nie była czysta i tym samym wstrzymać wykonanie prawomocnej de-
cyzji wydanej przez wszechwładne do niedawna stołeczne Biuro Gospodarki Nieruchomościami.  

W maju 2014 r. BGN stosowną decyzją przekazało spadkobiercom byłego właściciela w użytkowa-
nie wieczyste działkę przy Narbutta 60, na której w 1955 r. wybudowano czteropiętrową kamienicę z
14 lokalami mieszkalnymi. Cztery z nich zostały wykupione przez najemców przed wpłynięciem do urzę-
du reprywatyzacyjnego wniosku, co miało miejsce w 1999 r. Na mocy wymienionej wyżej decyzji
spadkobiercy uzyskali prawo do wykupienia pozostałych 10 mieszkań  będących własnością miasta. W
sukurs przyszedł im urząd dzielnicy Mokotów, który zlecił pani rzeczoznawcy majątkowemu sporzą-
dzenie wyceny przeznaczonego na sprzedaż majątku komunalnego. Należy dodać, iż władze dzielni-
cy kompleksowo wyremontowały budynek wykładając na ten cel z publicznej kasy prawie ćwierć mi-
liona zł, mimo że od od 1999 r. posiadały wiedzę o roszczeniu. Pani rzeczoznawca majątkowy wyceni-
ła metr kwadratowy mieszkania w jednej z najlepszych lokalizacji w stolicy, w kompleksowo wyremon-
towanym budynku, na... 4 tys. zł. Za 10 mieszkań o powierzchni od 33,1 do 51,6 mkw. szczęśliwy na-
bywca miał zapłacić miastu 1,88 miliona zł, czyli przeciętnie po 188 tys. zł za mieszkanie. 

To właśnie skandaliczny operat szacunkowy, a nie sama decyzja administracyjna, spowodował,
że postanowiłem przyjrzeć się bliżej tej na odległość brzydko pachnącej reprywatyzacji. Od razu bo-
wiem pojąłem, na czym miał polegać deal z Narbutta 60 – umożliwić spadkobiercom kupno części
wyremontowanego budynku za maksymalnie niską cenę, by ci mogli ją na pniu sprzedać za cenę
podwójną i bez trudu zarobić przynajmniej 2 miliony zł na czysto. Czy umożliwienie osobom pry-
watnym kupna za przysłowiową czapkę gruszek 10 wyjątkowo atrakcyjnych mieszkań wynikało li
tylko z altruizmu mokotowskich urzędników? Być może, ale ja jakoś w to nie wierzę. Wkrótce oka-
zało się, że akt notarialny z 1947 r., będący podstawą roszczenia, został sporządzony w mocno po-
dejrzanych okolicznościach przez osobę do tego nieuprawnioną, co potwierdziły archiwa, minister-
stwo sprawiedliwości oraz Izba Notarialna.

Wtedy wraz z trojgiem lokatorów z Narbutta 60 ruszyliśmy do szturmu – krytyczne publikacje na
łamach “Passy”, mozolne i czasochłonne przeszukiwanie archiwów, wysyłanie zapytań do różnych
urzędów w trybie ustawy Prawo prasowe i składanie  do prokuratury zawiadomień o możliwości po-
pełnienia przestępstwa. Mokotowska prokuratura robiła co tylko w jej mocy, by rozwodnić sprawę
– przyjmowano zawiadomienia i albo odmawiano wszczynania postępowania, albo też błyskawicz-

nie je umarzano. Nikomu nie
wpadło do głowy, by sześć od-
rębnych postępowań w tej sa-
mej sprawie połączyć w jedno
śledztwo. W sierpniu ubiegłego
roku Prokuratura Okręgowa nie
pozostawiła suchej nitki na ko-
legach z Mokotowa. Obecnie
śledztwo w sprawie przekro-
czenia uprawnień przez stołecz-
nych urzędników przy repry-
watyzacji Narbutta 60 prowa-
dzą Prokuratura Okręgowa w

Warszawie i Prokuratura Regionalna we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Krajowej. 
Kiedy udało się zablokować wykonanie decyzji reprywatyzacyjnej BGN z maja 2014 r. postanowi-

liśmy dociekać, kto w urzędzie dzielnicy Mokotów jest odpowiedzialny za przeznaczenie ponad
ćwierci miliona złotych na modernizację kamienicy objętej od 1999 r. roszczeniem. Kto jest dobrym
duchem spadkobierców byłego właściciela? Bo to, że taki dobry duch krąży po korytarzach moko-
towskiego urzędu nie ulega najmniejszych wątpliwości. Poszły kolejne zawiadomienia do prokura-
tury, tym razem o niegospodarność i działanie na szkodę miasta. Pod koniec 2016 r. prokuratura wsz-
częła kolejne dochodzenie, tym razem, tu cytat: “w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego roz-
porządzenia mieniem miasta stołecznego Warszawy w celu uzyskania korzyści majątkowej w kwo-
cie 30.014,78 zł przeznaczonej na doposażenie nieruchomości przy ul. Narbutta 60 w Warszawie w
instalację ciepłej wody, w trakcie regulacji tytułu prawnego powyższej nieruchomości, to jest o prze-
stępstwo określone w art. 286 kk”. Chodzi o to, że mimo medialnych doniesień o reprywatyzacyj-
nym kancie przy ul. Narbutta 60, mimo toczących się śledztw, mimo że formalnie nieruchomość nadal
przeznaczona jest do zwrotu, ponieważ decyzja BGN nie została unieważniona, dzielnica Mokotów
z uporem godnym lepszej sprawy doposaża budynek z publicznej kasy. Dziesięć mieszkań jest wła-
snością miasta, więc dzielnica Mokotów wyłożyła kolejne 30 tysięcy złotych na modernizację nieru-
chomości ciągle objętej roszczeniem. Padają pytania, czy z remontem węzła i doposażeniem budyn-
ku w ciepłą wodę nie można było poczekać do ostatecznego zakończenia procesu regulacji tytułu praw-
nego nieruchomości przy Narbutta 60? Może dochodzenie da odpowiedź na to pytanie. 

W Warszawie jest kilkadziesiąt tysięcy ofiar dzikiej reprywatyzacji. Są to osoby usunięte z mieszkań,
w których legalnie zamieszkiwali, przez kamieniczników przejmujących kolejne budynki. W ubiegły po-
niedziałek przywlokła się do naszej redakcji jedna z takich ofiar. Piszę “przywlokła się”, ponieważ pani
Joanna została dotknięta mózgowym porażeniem dziecięcym i od zawsze porusza się o dwóch kulach.
W 2004 r. budynek przy ul. Puławskiej 72, w którym mieszkała z rodzicami, został przekazany spadko-
biercom byłego właściciela. Sąd przyznał pani Joannie prawo do lokalu socjalnego. Dzielnica Mokotów
oddała jej w roczny najem zrujnowaną socjalną klitkę o pow. 19,47 mkw. przy ul. Odyńca, którą inwa-
lidka własnym kosztem kompleksowo wyremontowała. Po upływie roku zwróciła się do urzędu o prze-
dłużenie umowy najmu. Zarząd dzielnicy odmówił. Argumentacja jest ostra jak brzytwa i opiera się na
trzech punktach. Pierwszy: wizja przeprowadzona w budynku pozwala sądzić (czyli nie stwierdza fak-
tu, lecz jedynie pozwala sądzić), że “obecnie nikt nie mieszka w lokalu”. Problem w tym, że pani Joan-
na mieszka w tym lokalu nieprzerwanie od 10 lat, ma na to świadków w postaci sąsiadów, regularnie pła-
ci czynsz (401 zł za 19 mkw.!) i nikt nigdy nie przeprowadzał u niej żadnej wizji. Prawdopodobnie
urzędnicy pofatygowali się do niej tylko raz, rzecz jasna bez uprzedzenia, nie zastali lokatorki w domu i
poszli po linii najmniejszego oporu – wydalili z siebie dziwoląga w postaci “pozwala sądzić”. 

Drugi argument: rodzice pani Joanny mają dom na dalekim Wilanowie i zdaniem urzędników
tam jest miejsce dla pani Joanny, a nie w mieszkaniu socjalnym. Owszem, rodzice faktycznie po-
siadają dom, z tym że jest to dom rodziców, a nie 40 – letniej córki. Na dodatek relacje z rodzicami,
szczególnie z ojcem, nie należą, ujmując rzecz bardzo delikatnie, do najlepszych. Pozostaje jeszcze
jeden bardzo ważny element, którego biurokraci nie wzięli pod uwagę – mieszkając na peryferiach
Wilanowa ktoś poruszający się o dwóch kulach jest praktycznie wykluczony z życia. To byłby wy-
rok śmierci. Słowa „śmierć” używam oczywiście w znaczeniu metaforycznym. Człowiek jest istotą
społeczną, a jednym z ważniejszych wyznaczników własnej wartości są dla niego relacje z ludźmi.
Zagrożone śmiercią społeczną są m. in. osoby niepełnosprawne fizycznie. 

Trzeci argument można uznać za zasadny – pani Joanna złapała wówczas dorywczą pracę, co by-
ło dla niej prawdziwym błogosławieństwem i nieznacznie przekroczyła kryterium dochodowe
obowiązujące najemców lokali socjalnych. To wystarczyło, by urzędnicy, ujmując rzecz kolokwial-
nie – spuścili inwalidkę (mimo kalectwa potrafiła zdobyć dwa fakultety) z przysłowiową wodą. Przy-
znam, że byłem zdruzgotany słuchając opowieści tej kobiety. Trzeba mieć serce z kamienia, by w
sposób tak bezduszny traktować kogoś, kto został na mocy decyzji reprywatyzacyjnej brutalnie wy-
rzucony z rodzinnego domu, a na przebycie 100 metrów potrzebuje kilkunastu minut. 

Poradziłem mieszkającej od 10 lat bezumownie w socjalnej klitce obywatelce Mokotowa (od urodzenia),
by jeszcze raz spróbowała ułożyć się z tamtejszym urzędem. Dowiedziałem się bowiem ostatnio, że wicebur-
mistrz Monika Gołębiewska – Kozakiewicz, która dwa lata temu zastąpiła na tym stanowisku niezbyt lubia-
nego przez petentów (były skargi do redakcji) Zdzisława Szczekotę, ma opinię urzędnika wrażliwego na ludz-
ką krzywdę. Skierowałem ją  również do cieszącej się szacunkiem mieszkańców radnej Marii Maciejewskiej,
przewodniczącej komisji mieszkaniowej w radzie dzielnicy Mokotów. Co to da, okaże się już wkrótce. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Jak urzędnicy chcą zdeptać kalekę

„ostatnio ucichło o złodziejskiej
reprywatyzacji w Warszawie,
choć spodziewano się wybuchu
jądrowego. Może sprawa ożyje
po powołaniu do życia sejmowej
speckomisji? Spodziewam się
tego, podobnie jak kilkaset 
tysięcy warszawiaków”

Tytuł felietonu, choć może sugerować rozważania na temat relacji między-
ludzkich, należy rozumieć dosłownie – chodzi o atmosferę wokół nas, czy-
li o powietrze będące podstawą naszego funkcjonowania na tym świecie. 

Pozwolę sobie na małą historyczną dygresję. W przeszłości, postrachem miast,
a właściwie mieszczan, były smoki. Miał Kraków swojego ziejącego ogniem smo-
ka wawelskiego. Miała Warszawa bazyliszka o śmiercionośnym spojrzeniu. Choć były jedynie wy-
tworem zbiorowej wyobraźni, zakorzeniły się głęboko w świadomości wielu pokoleń i wciąż stano-
wią część naszej historii. Przetrwają zapewne jeszcze długo za sprawą książek, filmów. 

Dziś miejsce legendarnych potworów zajął inny nie mniej straszny „potwór”. Pojawia się on
głównie w dużych miastach, choć ostatnio jest zauważany również w miejscowościach podmiejskich.
W przeciwieństwie do bazyliszka, wykluwającego się z jaja (składanego przez siedmioletniego ko-
guta, a następnie wysiadywanego aż 9 lat przez ropuchy lub węże), współczesny smok zwany też
smogiem powstaje w sposób niemal niezauważalny. Pojawia się nad miastami trując i dusząc swym
„potwornym” odorem mieszkańców. O jego istnieniu przekonać może się każdy. Czasem wystar-
czy otworzyć okno, aby stwierdzić jego obecność lub spojrzeć w niebo. Szczegółowych danych na
jego temat mogą udzielić naukowcy dzięki urządzeniom pomiarowym zainstalowanym w miastach.
Urządzeń jest jednak za mało, by dane te były rzetelne i miarodajne. 

Pyły unoszące się w zanieczyszczonym powietrzu, w szczególności drobna frakcja, czyli PM 2.5,
zwiększają ryzyko chorób układu oddechowego, chorób neurologicznych (m. in. udarów mózgu),
jak również chorób układu krążenia (np. arytmii). Pył zawiera również szkodliwe węglowodory, dwu-
tlenek azotu i ozon troposferyczny. Narażeni są wszyscy, a najbardziej osoby z chorobami układu
oddechowego, alergicy, kobiety w ciąży, dzieci oraz ludzie starsi. 

Smog pojawia się najczęściej zimą. Przyczyniają się do tego miliony palenisk, w których spala się
byle co i byle jak. Przestarzałe piece wysyłają do atmosfery tony toksycznych substancji. Do tego do-

chodzi komunikacja samochodowa i ca-
ły transport kołowy. Istotnym sprzymie-
rzeńcem smogu jest niska świadomość
społeczna i niefrasobliwość użytkowni-
ków indywidualnych systemów ogrze-
wania granicząca z głupotą. Przejawem
tej ostatniej jest spalanie w domowych
piecach śmieci. Butelki PET, plastikowe
torby, guma ulatują w powietrze, ale nie
znikają. Trujące związki które przedosta-
ją się do organizmu wraz z wdychanym
powietrzem, szkodzą w równym stopniu

zwolennikom ekologii, jak i autorom tego typu „innowacyjnych” rozwiązań grzewczych. 
Z powodu smogu w wielu polskich miastach zrezygnowano z pobierania opłat za przejazdy ko-

munikacją miejską, wprowadzając darmowe przejazdy. To jednak tylko kropla w morzu potrzeb-
nych działań. Aby pokonać takiego wroga, jak smog, potrzebne są kompleksowe programy popra-
wiające czystość powietrza, a także szeroko zakrojona, powszechna akcja informacyjno-edukacyj-
na. Bez podniesienia świadomości dotyczącej całego zagadnienia nie uda się rozwiązać problemu.
Potrzebne jest wsparcie ekonomiczne dla osób, które podejmą działania mające na celu oczyszcze-
nie powietrza lub, jak kto woli „przewietrzenie” atmosfery. . 

Trzeba przyznać że smog to potwór „demokratyczny”. Paradoksalnie, ta „demokratyczność”
może okazać się jego najsłabszą stroną, bo dzięki temu wszyscy w naszym kraju są zainteresowa-
ni w równym stopniu w wyeliminowaniu smogu z naszego otoczenia. Szkodzi wszystkim jednako-
wo. Zarówno mieszkańcom stolicy, Sosnowca, czy Białej Podlaskiej. 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) poinformował niedawno, że średnie dobowe
stężenie pyłu PM10 przekraczające poziom 200 mikrogramów na metr sześcienny zarejestrowano
m. in. w Jaśle, Nowej Rudzie, Zdzieszowicach, Krakowie, Skawinie, Kielcach, Nowinach, Nowym
Targu, Piotrkowie Trybunalskim, a także Otwocku.

Natomiast przekroczenie poziomu alarmowego (czyli średnio na dobę 300 mikrogramów na m
sześc.) odnotowano w Radomsku, Rybniku, Żywcu, Zabrzu, Częstochowie, Wodzisławiu Śląskim.

Tak więc, do walki ze smogiem powinni włączyć się wszyscy bez wyjątku, Przecież wszyscy, w
równym stopniu oddychamy otaczającym nas powietrzem, niezależnie od przekonań, politycznych,
czy przynależności partyjną. Optymistycznym sygnałem są zapowiedzi płynące ze strony rządu. Pod-
jęto już decyzję o wprowadzeniu pod obrady najbliższego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
kwestii dotyczących czystości powietrza. Jak wyjaśniła premier Beata Szydło, „chodzi o to, aby naj-
bliższe posiedzenie tego komitetu było poświęcone właśnie kwestii czystości powietrza w Polsce,
bezpieczeństwa z tym związanego i zdrowia Polaków”.

Dla mieszkańców stolicy kwestia czystości powietrza jest równie ważna, jak dla ludzi żyjących w
najbardziej zanieczyszczonych miastach w naszym kraju. Miejmy nadzieję, że już w czasie następ-
nej zimy będziemy mogli spacerować po Warszawie bez ochronnej maseczki na twarzy.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Kiedyś smok, dzisiaj smog

„Smog pojawia się najczę-
ściej zimą. Przyczyniają się
do tego miliony palenisk, w
których spala się byle co i
byle jak. Do tego dochodzi
komunikacja samochodowa
i cały transport kołowy”
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Pamiętajcie o tym, że ani WY ani JA nie jesteśmy przyczyną kryzysu
demograficznego, dziury budżetowej czy niewydolności systemu emerytalnego.
Mamy prawo żyć godnie do końca. A gdyby nie było nam „do śmiechu”, to zawsze
możemy wyobrazić sobie … no chociażby …… Pana Tuska w moherowym berecie
lub Pana Kaczyńskiego w chińskim kaczym barze (a ten bar jest prawdziwy i
opowiadam o nim w swojej książce) albo jeszcze innego polityka z głupią miną po
powrocie z wypadu do Portugalii w czasie, gdy jego koledzy spędzali Sylwestra na
proteście w Sejmie.

A teraz do rzeczy.  Jestem Mamą i Babcią. Jestem prawnikiem. Zakończyłam karierę zawodową i
... no właśnie, i stałam się właścicielką mnóstwa wolnego czasu.

Pewnego poniedziałku, jak zazwyczaj, wyskoczyłam z łóżka pod prysznic, ubrałam się i pobiegłam
do kuchni, żeby zjeść szybkie śniadanie. Gdy usiadłam nad kubkiem zbyt gorącej kawy, spojrzałam
na zegarek. Była 7:30.  I w tym momencie dopadło mnie pytanie: „hej, dokąd tak się śpieszysz?”.

Tak kochani, to był mój pierwszy poniedziałek  na emeryturze. Nie umiałam sobie znaleźć miejsca.
Za oknem zwykły poniedziałkowy ruch śpieszących do pracy. A co ja mam robić? Nie byłam
przygotowana na taką radykalną zmianę. I jestem przekonana, że większość z nas jest nieprzygotowana
na to, co będzie się działo po zakończeniu kariery zawodowej.

Jeżeli praca była twoją drugą (a może nawet pierwszą) naturą i  wieloletnim rytuałem
wyznaczającym rytm dnia, to zmiana będzie większa niż się spodziewasz. Niektórzy nie potrafią się
odnaleźć i szybko odchodzą. Inni z przesadą rzucają się w najróżniejsze przedsięwzięcia. Jeszcze inni
popadają w stan przygnębienia. A mnie się udało znaleźć sposób na ten nowy etap życia. I nie jest to
wiedza tajemna. Bardzo chciałam Ci o tym opowiedzieć. Napisałam książkę: „Piękno Dojrzałości. Bądź
superbabką i superbabcią”.I jeszcze jedno. Jestem Twoją ursynowską sąsiadką. Możesz do mnie
napisać. Możesz podzielić się swoim problemem lub spojrzeniem na życie. Może wspólnie uda się nam
znaleźć jakieś rozwiązanie? Możesz też kupić moją książkę i zainspirować się zawartymi w niej
refleksjami. E l ż b i e t a  G r z e l a k

Od 2014 r. samorząd województwa ma-
zowieckiego, Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Mazowieckiego w Warszawie
jak i Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa
Publicznego w porozumieniu z Woje-
wódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego
prowadzi na terenie województwa kam-
panię społeczną „Jesteś widoczny, jesteś
bezpieczny”. Kampania zawitała do
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Inte-
gracyjnymi nr 318 im. J. Ch. Andersena.

Dyrektor szkoły Renata Podolecka serdecznie
przywitała przybyłych gości: przedstawicieli Urzę-
du Marszałkowskiego, burmistrza Dzielnicy Ur-
synów Roberta Kempę oraz nauczycieli i uczniów
klas czwartych, piątych i szóstych, a zaproszeni
goście wręczyli uczniom zestawy odblaskowe,
zwiększające ich bezpieczeństwo podczas drogi
do szkoły.

Następnie uczniowie zostali podzieleni na trzy
grupy i każda z tych grup uczestniczyła w zaję-
ciach promujących  bezpieczeństwo  ruchu drogo-
wego. 

Pierwsza grupa uczyła się prawidłowej postawy
i właściwego zachowania podczas jazdy na rowe-
rze. Było zwrócenie uwagi na jazdę w kasku

ochronnym i kamizelce odblaskowej. Grupę tę
prowadzili  pracownicy Warszawskiego Ośrodka
Ruchu Drogowego. Przypomnieli oni uczestni-
kom zasady ruchu drogowego oraz wyjaśnili, jak
prawidłowo zachowywać się podczas jazdy na ro-
werze, pokonując przy tym  specjalny rowerowy
tor przeszkód. Taka jazda sprawiała  uczniom wie-
le kłopotów.

Druga grupa uczestniczyła w zajęciach z ra-
townictwa medycznego. Prowadzący uczyli,  jak
udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypad-
kach. Uczniowie ćwiczyli  na fantomach, uczyli się
reanimacji, opatrywania ran, a także poznali bez-
pieczną pozycję osoby poszkodowanej. Było przy
tym mnóstwo emocji, pytań i wyjaśnień ze strony
ratowników. Uczniowie otrzymali wiele cennych
wskazówek.

Trzecia grupa miała pogadankę  z policjantami
z Ruchu Drogowego dotyczącą bezpieczeństwa na
drodze, a także obejrzała film profilaktyczny pt.
„… tak, chcę być bezpieczny”, opowiadający o
podstawowych, ale jednocześnie najistotniejszych
zasadach zachowania w różnych miejscach i sytu-
acjach.

Taka akcja  była dobrą nauką i lekcją dla mło-
dzieży szkolnej. E l ż b i e t a  K o p r o w s k a

Lektura dla dojrzałego sąsiada 

Co chwyta emeryta

Zbiórka 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

470 tys. złotych w ostępie Owsiaka

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny!”

Kampania szkoły 318

WWeeddllee wwssttęęppnnyycchh wwyylliicczzeeńń,, mmaajjąąccaa 2255.. ffiinnaałł WWiieellkkaa OOrrkkiieessttrraa ŚŚwwiiąątteecczznneejj PPoommooccyy zzbbiieerraajjąąccaa 1155 ssttyycczz-
nniiaa ww ccaałłyymm śśwwiieecciiee ffuunndduusszzee nnaa sszzllaacchheettnnyy cceell ((rraattoowwaanniiee żżyycciiaa ii zzddrroowwiiaa ddzziieeccii nnaa ooddddzziiaałłaacchh ooggóóll-
nnooppeeddiiaattrryycczznnyycchh ii zzaappeewwnniieenniiee ggooddnneejj ooppiieekkii sseenniioorroomm)) uucciiuułłaałłaa ppoodd ddyyrreekkccjjąą uurrssyynnoowwiiaanniinnaa JJuurrkkaa
OOwwssiiaakkaa ppoonnaadd 6622 mmllnn zzłłoottyycchh,, ww ttyymm 447700 ttyyssiięęccyy ww jjeeggoo mmaatteecczznniikkuu,, cczzyyllii wwaarrsszzaawwsskkiieejj ddzziieellnniiccyy UUrr-
ssyynnóóww.. CCoo nnaajjmmnniieejj 1144 mmiilliioonnóóww zzeebbrraannoo pprrzzeezz iinntteerrnneett.. WWssppaanniiaałłąą aakkccjjęę cchhaarryyttaattyywwnnąą rreellaaccjjoonnoowwaa-
łłaa nnaa bbiieeżżąąccoo TTVVNN.. WW iimmppoonnuujjąąccyymm pprrzzeeddssiięęwwzziięęcciiuu uucczzeessttnniicczzyyłłyy nnaawweett mmaałłoolleettnniiee ddzziieeccii oorraazz ppssyy rraa-
ssyy ggoollddeenn rreettrriieevveerr.. WW nnaajjwwiięękksszzyymm uurrssyynnoowwsskkiimm sszzttaabbiiee ((113355 wwoolloonnttaarriiuusszzyy)) –– SSzzkkoollee PPooddssttaawwoowweejj
nnrr 333300 pprrzzyy uull.. MMaannddaarryynnkkii 11((zzddjjęęcciiee ppoo lleewweejj)) –– zzeebbrraannee ppiieenniiąąddzzee bbyyłłyy nnaaddzzwwyycczzaajj sskkrruuppuullaattnniiee llii-
cczzoonnee.. WW PPiiaasseecczznniiee zzbbiióórrkkęę pprroowwaaddzzoonnoo mmiięęddzzyy iinnnnyymmii ppoodd kkoośścciioołłeemm,, aa ww cceennttrraallnnyymm ppuunnkkcciiee mmiiaa-
ssttaa pprrzzyycciiąąggaałł wwzzrrookk pprrzzyyssttrroojjoonnyy sseerrdduusszzkkaammii WWOOŚŚPP-uu mmiikkrroobbuuss.. 
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AALLEE SSZZYYBBKKAA i elastyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel.: 668 681 911

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

SSZZYYBBKKAA i elastyczna pożyczka.
Dzwoń lub sms: 668 681 911

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

PPOOLLSSKKAA SSZZKKOOŁŁAA PPLLAAKKAATTUU -
oprawione dzieła znanych

grafików - doskonały prezent, 
603 116 405

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

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

22 649 40 27, 691 502 327

SSPPRRZZEEDDAAMM dom w Powsinie,
667 581 419

SSPPRRZZEEDDAAMM Górny Mokotów
(Grabów) wolno stojący dom
piętrowy o pow. 200 m2, z
balkonami, podpiwniczony, 
2 garaże wolno stojące oraz wiata
na pow. działki 1919 m2, 
z sublokatorami. 
Tel. 886 021 682, 880 702 116

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

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

MMiieesszzkkaanniiaa::
!CCeennttrruumm, 70 m2 3 pok. 

ul. Twarda, 650 tys. zł do neg. 
601 720 840

!KKaabbaattyy, 42 m2, 1 pok. 
z oddzielną widną kuchnią, do
remontu, 601 720 840

!KKaabbaattyy, 105 m2, 4 pok., dobry
standard, dobra cena, 
601 720 840,

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

!MMookkoottóóww, ok. Łazienek, 
50 m2, 3 pok. kamienica, 
430 tys.zł, 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 2  pok. 32 m2, do
wejścia, dobry standard, blok 
z windą, 601 720 840

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

Las Kabacki, 601 720 840
!Konstancin, dom 350/1300

m2, cisza, spokój, ładny, solidny,
dobra cena, 601 720 840

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

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

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

! SSaaddyybbaa, dom 125 m2, fajny,
cisza, spokój, dobra cena, 
601 720 840

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

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

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

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

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

!DDzziiaałłkkaa Konstancin-
Jastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 300 tys. zł, .
601 720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKoonnssttaanncciinn - do wynajęcia

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

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

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

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa
sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,

aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,
rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,
WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, SStteeggnnyy,,

UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 
TTeell..:: 660011 772200 884400,,

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee

mmiieesszzkkaańń ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

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

GGIIMMNNAAZZJJUUMM - UUrrssyynnóóww
zatrudni do sprzątania na etat. 
Tel. kontaktowy 22 816 80 01

PPRRAALLNNIIAA na Ursynowie i w
Piasecznie zatrudni 2 kobiety. 
Tel: 575 942 929

AANNTTEENNYY, 603 375 875
BBEEZZPPYYŁŁOOWWEE cyklinowanie,

malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

BBIIUURROO RRAACCHHUUNNKKOOWWEE FIN-
SAFE, 660 179 513 

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, pluskwy, 
606 652 601

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DDOOMMOOFFOONNYY, 603 375 875
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

507 153 734
EELLEEKKTTRRYYKK, 666 890 886
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 

507 153 734

GGLLAAZZUURRAA,, remonty, 
796 664 599

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA, remonty, 
602-651-211

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

602 301 214

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE 698 431 913
MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 

505 73 58 27
MMAALLOOWWAANNIIEE referencje, 

722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, szpachlowanie,

ocieplanie poddaszy, 513 137 581

AAAAAA NNAAPPRRAAWWAA piekarników,
kuchenek mikrofalowych,
ceramicznych i indukcyjnych,
odkurzaczy, 604 660 792

NNAAPPRRAAWWAA pprraalleekk 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

NNAAPPRRAAWWAA 
TTEELLEEWWIIZZOORRÓÓWW

502 288 514

OOCCIIEEPPLLAANNIIEE poddaszy pianą
pur, 668 327 588

PPIIEELLĘĘGGNNAACCJJAA drzew i
krzewów, wycinka, faktura, 
604 401 161

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

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

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

TTEELLEESSEERRWWIISS, 501 829 771

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem, 
668 327 588

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

WWRRÓÓŻŻKKAA doświadczona,
TANIO, 501 623 919

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

LLEEKKAARRZZ seksuolog, 
22 825 19 51
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

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

Dziś nieco łatwieDziś nieco łatwie j, nieco...j, nieco...
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje GGrraażżyynnaa LLeemmiieecchhoowwiicczz
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 

SSoobboottaa,, 2211 ssttyycczznniiaa,, 1188..0000:: Ki-
no Dokumentu w Domu Sztuki
zaprasza na pokaz filmu p.t. “Łow-
cy miodu” (Polska 2016, reż. Kry-
stian Matysek) i spotkanie z re-
alizatorami. Film odsłania tajniki
pszczelarstwa miejskiego i życia
pszczół. Zdobył siedem nagród
na festiwalach filmu dokumen-
talnego, m.in. w Chicago, Krako-
wie i Moskwie. Pokaz z organizo-
wany przy współpracy Studia Fil-
mowego Kalejdoskop. Partner po-
kazu: Stowarzyszenie Filmowców
Polskich. Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 2299 ssttyycczznniiaa,, 1166..0000::
Teatr Za Daleki w Domu Sztuki za-
prasza dzieci na bajkę p.t. “Kapka
podróżniczka z wody księżniczka”.
Bezpłatne karty wstępu - w Domu
Sztuki, od środy, 25 stycznia, od
godz. 18.00. Wstęp wolny.*

Dom Sztuki wznowił następu-
jące bezpłatne warsztaty arty-
styczne dla dzieci, młodzieży i
dorosłych (w tym seniorów):
plastyczne i rzeźbiarskie, teatral-
ne, muzyczne (bębniarskie) i ta-
neczne (taniec irlandzki).*

Galeria Domu Sztuki zapra-
sza na wystawę prac Izabeli
Uchman p.n. “Na krawędzi sło-
wa”. Wstęp wolny.

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

DK Stokłosy i Galeria U za-
praszają serdecznie na werni-
saż wystawy “Trzecie oko” au-
torstwa Anny Kossakowskiej.
Wernisaż odbędzie się 21 stycz-
nia (sobota) o godzinie 17:00.
Wstęp wolny.

W niedzielę 22 stycznia, o go-
dzinie 17:00 w DK Stokłosy odbę-
dzie się spektakl “Sen Nocy Let-
niej”. Zapraszamy serdecznie w
imieniu naszych najmłodszych
aktorów z Teatru Stokłosów oraz
pani reżyser Zofii Szulakowskiej.
Wstęp wolny.

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

tteell..//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

2277 ssttyycczznniiaa ((ppiiąątteekk)) ggooddzz..
1188,,0000 - Koncert  “Dzisiaj, jutro,
zawsze..”  Bohdan Łazuka 60 lat
na scenie, fortepian Czesław Ma-
jewski. Zaproszenia do odbioru
w DK SMB Imielin od 25 stycz-
nia (środa) od godz. 18,00

2299 ssttyycczznniiaa ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
1177,,0000 - Otwarcie wystawy w Ga-
lerii Ucznia DK “Imielin” “Apetyt
na kolor”  - prace Pauliny Kra-
jewskiej - Pielaszkiewicz

UUrrssyynnootteekkaa
tteell.. 2222 664488 1111 3322

Serdecznie zapraszamy na
spotkanie z Wojciechem Dą-
browskim - piosenkarzem, kon-
feransjerem, satyrykiem, dzien-
nikarzem, mieszkańcem Ursy-
nowa. Tytuł spotkania “Mój Ur-
synów” 

DDAATTAA:: 2244 ssttyycczznniiaa 22001177,,
ggooddzz..1188..0000

MMIIEEJJSSCCEE:: OODDDDZZIIAAŁŁ ZZBBIIOO-
RRÓÓWW RREEGGIIOONNAALLNNYYCCHH,, UURRSSYY-
NNOOTTEEKKAA-MMUUZZEEUUMM,,WWAARRSSZZAA-
WWAA,, UULL.. BBAARRWWNNAA 88.. WWSSTTĘĘPP
WWOOLLNNYY

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1199..0011 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z
drem Stanisławem Falińskim,
pierwszym burmistrzem Ursy-
nowa pt.: “40 lat minęło - jak to
było”

2244..0011 - wwttoorreekk - spotkanie z p.
Zofią Sułek-Borzyszkowską,
działaczką i jedną z pierwszych
mieszkanek Ursynowa pt.: “Jak
to dawniej było”

2266..0011 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z
dr Izabelą Winiarską w cyklu Ję-
zyk - historia - kultura pt.: “Naj-
starsze polskie elementarze”

3311..0011 - wwttoorreekk - spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Opowieści o miło-
ściach pt.: “Nowa Heloiza”

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

SSppaacceerryy zz bbuurrmmiissttrrzzeemm UUrrssyynnoowwaa RRoobbeerrtteemm KKeemmppąą
Wychodząc naprzeciw zgłoszonym przez mieszkańców oczekiwaniom, Urząd Dzielnicy Ursynów

przedstawił projekty stałej organizacji ruchu dla ul. Bartoka oraz ul. Jastrzębowskiego. Koncepcje or-
ganizacji ruchu  opracowało  biuro projektowe ARTPIO - Usługi Projektowe i Wykonawstwo Barba-
ra Jaroń, w ramach projektu z ubiegłorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego pn. “Bezpieczne
przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na wybranych ulicach Ursynowa”.  Ponadto dla zainteresowa-
nych mieszkańców zaplanowano dwa spacery z burmistrzem Robertem Kempą w sprawie przebu-
dowy ulic. Będzie to szansa na zadanie pytań i przekazanie uwag do zaproponowanych rozwiązań. 

TTeerrmmiinnyy ssppaacceerróóww:: 
- 21 stycznia br. o godz. 12.00 odbędzie się spacer ul. Bartoka, zbiórka zainteresowanych osób

na skrzyżowaniu al. KEN i ul. Bartoka.
- 4 lutego br. o godz. 12.00 spacer ul. Jastrzębowskiego - zbiórka zainteresowanych osób na skrzy-

żowaniu al. KEN i ul. Jastrzębowskiego.
Projekty stałej organizacji ruchu są dostępna na stronie internetowej urzędu www.ursynow.pl.

Projekty zostały zatwierdzone przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji - Inżyniera Ruchu m. st.
Warszawy.

- Nawet takie narzędzie jak budżet partycypacyjny można ulepszyć. Dlatego właśnie zapraszam do
udziału w spacerach, których celem jest wypracowanie optymalnych z punktu widzenia okolicznych
mieszkańców, rozwiązań komunikacyjnych. Posłużę się sformułowaniem mieszkanki, która nazwa-
ła te działania budżetem partycypacyjnym plus - komentuje Robert Kempa, burmistrz Ursynowa.

VAGABUNDUS
SSoobboottaa 2211..0011..22001177 ((PPuusszz-

cczzaa KKaammppiinnoosskkaa - cczzęęśśćć
wwsscchhooddnniiaa))

Wycieczka piesza na trasie
Wólka Węglowa - Opaleń -
Michałówka - Łuże - Kamień
Ułanów Jazłowieckich - Ka-
mień Witolda Plapisa - Ka-
mień Zbigniewa Zboińskiego
- Biała Góra - Pociecha - Siera-
ków (ok. 18 km).

WWyyjjaazzdd aauuttoobbuusseemm 111100 zz
ppęęttllii MMeettrroo MMłłoocciinnyy oo ggooddzz..
0099::0055.. Dojazd do przystanku
Akcent w Wólce Węglowej
(przystanek na żądanie, 1
strefa biletowa). Zbiórka po
przyjeździe autobusu o godz.
09:25. Powrót autobusem
708 z Sierakowa do Metra
Młociny 

PPrroowwaaddzzii:: Władysław Por-
czyk (e-mail: wpor-
czyk@wp.pl)

NNiieeddzziieellaa 2222..0011..22001177 ((MMuu-
zzeeuumm LLiitteerraattuurryy))

Wycieczka krajoznawcza
do Muzeum Literatury im.
Adama Mickiewicza w War-
szawie, 

ZZbbiióórrkkaa oo ggooddzz.. 1111::4455 w
budynku Muzeum, Warsza-
wa, Rynek Starego Miasta 20

Organizator: Anna Szczepa-
nek (e-mail: anna_sz@wp.pl)
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