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N ie rób z tata wariata – ma-
wiało się kiedyś dzieciom
żartem, ale dziś owo po-

wiedzenie może być śmiało skiero-
wane pod adresem państwa pol-
skiego, robiącego obywatelowi
wodę z mózgu. Państwo to bo-
wiem nadaje się do natychmia-
stowego leczenia psychiatryczne-
go, cierpiąc na zespół osobowości
mnogiej, czyli na rozdwojenie jaź-
ni. O istnieniu takiego stanu pato-
logicznego utwierdzają nas dzień
w dzień wypowiedzi posłów na
Sejm, przedstawicieli rządu, pre-
zydenta RP, urzędników niższe-
go szczebla, a także postępowa-
nie prokuratury i orzeczenia są-
dów, przede wszystkim zaś dia-
metralnie różne interpretacje obo-
wiązujących norm. Chodzi przede
wszystkim o to – co jest, a co nie
jest prawem. 

W mieście stołecznym War-
szawa chociażby długie
lata trwał proces repry-

watyzacji, o którym media mówi-
ły i pisały z najwyższym oburze-
niem, podczas gdy oficjalne orga-
ny obwieszczały urbi et orbi, że
wszystko jest prowadzone lege ar-
tis. Dopiero kulminacja reprywaty-
zacyjnych przekrętów i groźba spa-
raliżowania gospodarki nierucho-
mościami publicznymi (w tym ko-
nieczność eksmitowania szkół,
przedszkoli, urzędów) sprawiły, że
ktoś musiał wreszcie puknąć się w

głowę. Stołeczne biuro do spraw
nieruchomości (BGN) zostało w
trybie przyspieszonym rozwiązane
przez panią prezydent Hannę
Gronkiewicz-Waltz, a jego kierow-
nicy wywaleni na zbity pysk. Ów
zaskakujący finał można było opa-
trzeć jedynie tradycyjnym komen-
tarzem: mądry Polak po szkodzie,
a raczej po wielkiej liczbie szkód,
których już w stu procentach zrów-
noważyć się nie da. 

S krajnym przykładem aber-
racji prawnej we wspo-
mnianym procesie okaza-

ły się losy stanowiącej mienie po-
żydowskie kamienicy przy No-
akowskiego 16, której własność w
powojennym zamęcie ówcześni
spryciarze po prostu wyłudzili, co
jednak zostało dość szybko za-
uważone i winnych oszustwa uka-
rano więzieniem – tyle że nazwisk
lewych właścicieli, wbrew dyspo-
zycji sądu, nie wykreślono z hipo-
teki. W konsekwencji tego zanie-
dbania warta ciężkie miliony zło-
tych nieruchomość została „zre-
prywatyzowana” za czasów rzą-
dzącego Warszawą Lecha Kaczyń-
skiego (Prawo i Sprawiedliwość)
i zaraz sprzedana, a beneficjenta-
mi stali się między innymi... mąż
i córka późniejszej prezydent Han-
ny Gronkiewicz-Waltz z rywali-
zującej z PiS-em Platformy Oby-
watelskiej. Doszło więc do tak pa-
radoksalnej sytuacji, jakby pre-
zes tej pierwszej partii Jarosław
Kaczyński zafundował prezesowi
tej drugiej Grzegorzowi Schety-
nie luksusową willę, stanowiącą
majątek publiczny. Gdy rzecz wy-
szła na jaw, sama pani prezydent
zawiadomiła prokuraturę o prze-
kręcie, w który została wplątana
jej rodzina. Czy przeciętnemu
warszawiakowi to wszystko może
się w głowie pomieścić? 

D o takich paradoksów
wszakże raz po raz docho-
dziło, gdy z mocy ustawy

zaczęto reprywatyzowanie obiek-
tów uspołecznionych w roku 1945
na podstawie tzw. dekretu Bieruta.
Co gorsza, w postępowaniach
zwrotowych – obok miasta stołecz-
nego Warszawa – najwięcej traci-
li dawni legalni właściciele lub ich
spadkobiercy, którym w praktyce
uniemożliwiano odzyskiwanie za-
branych im nieruchomości. Całe
to szaleństwo w pewnym stopniu
powstrzymała wprowadzona jesz-
cze przez mającą większość w Sej-
mie PO „mała ustawa reprywaty-

zacyjna”, a negatywne skutki „dzi-
kiej” reprywatyzacji próbuje łago-
dzić powołana już pod rządami
PiS komisja weryfikacyjna pod
przewodnictwem wiceministra
sprawiedliwości Patryka Jakiego
– dziwnym trafem ograniczająca
swoją działalność tylko do War-
szawy, chociaż plaga podobnej le-
wizny ogarnęła wiele innych miast,
a zwłaszcza Kraków i Łódź. 

D ecyzją komisji Jakiego wy-
rzuconym na bruk lokato-
rom kamienicy przy No-

akowskiego 16 ma być wypłacone
612 tysięcy złotych odszkodowa-
nia, przy czym mąż byłej pani pre-

zydent zwrócił ponoć miastu nieco
ponad milion złotych, a cała ro-
dzina Waltzów w sumie 5 mln. Ta-
kie równoważenie strat w większo-
ści wypadków jest oczywiście nie-
możliwe. Tym bardziej, że ostat-
nie słowo zawsze należy do sądów.
Niemniej Patryk Jaki twierdzi, iż
po roku działalności jego komisja
może pochwalić się wszczęciem
593 postępowań i wygraniem w
sądzie 71 spraw, a wartość odzy-
skanych nieruchomości to prawie
700 mld złotych. Hanna Gronkie-
wicz-Waltz bynajmniej mu jednak
nie przyklaskuje. W dodatku jako
profesor prawa z dużym doświad-

czeniem stosowania przepisów w
praktyce kwestionuje uprawnie-
nia kierowanej przez niego komi-
sji, odmawiając również  stawiania
się przed nią i płacenia grzywien za
niestawiennictwo, a słuszność jej
rozumowania potwierdził ostat-
nio sąd. 

C o o tym wszystkim ma my-
śleć śledzący owe kontro-
wersje obywatel? Czy wie-

rzyć, że w prawie jest wiceminister
sprawiedliwości, politolog z wy-
kształcenia, czy będąca skądinąd
prawniczym ekspertem HGW? Czy
opierać się na orzeczeniach sądów
powszechnych, czy raczej na osobi-
stych sądach Patryka Jakiego? W
sytuacji, gdy na najwyższych szcze-
blach władzy (również sądowni-
czej) zapanowała obecnie wprost
niewiarygodna rozbieżność inter-
pretowania przepisów, poczyna-
jąc od Konstytucji RP, przeciętny
zjadacz chleba w tym wszystkim
po prostu głupieje. Zwłaszcza że
trudno się dziś zorientować, czy
Sąd Najwyższy mieści się nadal
przy placu Krasińskich, czy już
przeniósł się na Nowogrodzką. 

Swoją drogą, nie zazdroszczę
nowemu prezydentowi War-
szawy Rafałowi Trzaskow-

skiemu. Z jednej strony bowiem te-
raz on będzie musiał mierzyć się z
prawnymi dylematami w mieście,
z drugiej zaś – godzić się na pobie-
ranie upokarzająco niskiego wy-
nagrodzenia na tym wyjątkowo
odpowiedzialnym stanowisku.
Chyba że wspaniałomyślnym ge-
stem zechcą go wspomagać co mie-
siąc wynagradzane po królewsku w
Narodowym Banku Polskim dwie
urocze blondynki, zwane przez me-
dia aniołkami Glapińskiego. 

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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RYS. PETRO/AUGUST
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Nie od dziś wiadomo, że
ruch to zdrowie i dobre
samopoczucie. Każdy mo-
że o siebie zadbać regular-
nie, odwiedzając siłownię
w Twoim Centrum Aktyw-
ności przy ul. Hirszfelda
11. 

Miejsce to wyróżnia się w sto-
sunku do dużych i głośnych klu-
bów sieciowych spokojną i miłą
atmosferą, gdzie bez skrępowa-
nia można poprawić kondycję
lub zgubić zbędne kilogramy.
Dodatkowym atutem jest obec-
ność trenera, który udzieli wska-
zówek jak poprawnie wykony-
wać ćwiczenia i zaproponuje od-
powiedni do indywidualnych po-
trzeb, trening.

Ursynowskie Centrum Spor-
tu i Rekreacji szczególnie zapra-
sza do Twojego Centrum Aktyw-
ności osoby w  wieku seniora,
na których potrzeby stworzono
program treningu obwodowe-
go, prowadzonego na maszy-
nach Technogym. Odbywa się
on w grupie pod okiem doświad-
czonego instruktora, dzięki cze-
mu żaden z uczestników nie ma
wątpliwości jak i w jakim tempie
ćwiczyć. Instruktor nadzoruje
wysiłek i motywuje do dalszej

ciężkiej pracy. Urządzenia do tre-
ningu obwodowego oparte są na
technologii hydraulicznej. Ozna-
cza to, że opór nie jest warunko-
wany przez ciężary, ale przez
mniejsze i większe ciśnienie pły-
nu,  dzięki czemu trening jest
bezpieczny dla stawów. 

Jest to doskonałe rozwiązanie
dla osób w każdym wieku. W od-
różnieniu od tradycyjnych urzą-
dzeń siłowych na każdej maszy-
nie ćwiczone są dwie grupy mię-
śniowe, jedna poprzez wykony-
wanie ruchu do przodu/góry, a
druga podczas powrotu do stanu
wyjściowego (np. biceps i tri-
ceps). Dlatego też trening jest
dwa razy krótszy niż w tradycyj-
nej siłowni. Z rozgrzewką i roz-

ciąganiem cały trening trwa 45
minut, stąd jest doskonałym roz-
wiązaniem dla osób niemających
zbyt wiele wolnego czasu.

Nie bez znaczenia są także
atrakcyjne ceny karnetów i ofer-
ta specjalna dla Seniorów. Pierw-
sze wejście dla nowego klienta
kosztuje tylko 1 zł.

Trenując na siłowni w Twoim
Centrum Aktywności, szybko
można się przekonać, że to naj-
prostszy sposób, aby zapobiegać
występowaniu szeregu chorób i
dolegliwości powstających na
skutek bezruchu, a także znako-
mity sposób na relaks.

UCSiR zaprasza do kameralnej 
siłowni na Ursynowie!

Twoje Centrum 
Aktywności

uull.. HHiirrsszzffeellddaa 1111 
((bbuuddyynneekk ppłłyywwaallnnii))

0022 - 777766 WWaarrsszzaawwaa,, 
tteell..:: ((2222)) 664433-9944-3366

ee-mmaaiill:: kkaassaa..hhiirrsszzffeell-
ddaa@@uuccssiirr..ppll

wwwwww..uuccssiirr..ppll
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W Urzędzie Dzielnicy Ursy-
nów odbyło się uroczyste
przekazanie części darów
mieszkańców Ursynowa
dla fundacji KARUNA-L-
udzie dla Zwierząt, zebra-
nych podczas trwania VIII
edycji akcji pn. „Alert dla
Zwierząt”. 

Dary przekazali Bartosz Do-
miniak – zastępca burmistrza Ur-
synowa oraz reprezentantka
Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Dzielnicy Ursynów. Po-
zostałe rzeczy w przyszłym ty-
godniu trafią do schroniska w
Celestynowie.

Podczas trwania VIII edycji
„Alertu dla Zwierząt” mieszkań-
cy Ursynowa mieli do dyspozycji

trzy punkty, do których mogli
przynosić karmę oraz rzeczy po-
trzebne dla bezdomnych zwie-
rząt. Były to: Dzielnicowy Ośro-
dek Kultury (ul. Kajakowa 12b),
Ursynowskie Centrum Sportu i
Rekreacji Hala Hawajska (ul. De-
reniowa 48) oraz Urząd Dziel-
nicy Ursynów (al. KEN 61). Ak-
cja trwała od 17 grudnia 2018 r.
do 14 stycznia 2019 r. i w tym
czasie dzięki ofiarności miesz-
kańców Ursynowa, udało się ze-
brać rekordową ilość pożywie-
nia:

– 306 kg karmy suchej,
– 104 kg karmy w puszkach

dla psów, 
– 76 kg karmy w puszkach dla

kotów,

– 85 kg makaronu, kaszy i ryżu.
Oprócz karmy mieszkańcy do-

starczyli też: koce, kołdry, ręcz-
niki, legowiska, smycze, miski i
zabawki.

„Ogromnie się cieszę, że „Alert
dla Zwierząt” spotkał się z tak du-
żym oddźwiękiem wśród miesz-
kańców Ursynowa, którzy w tym
roku przekazali rekordową ilość
darów.  Jestem pewien, że pomo-
gą one bezdomnym psom i kotom
przetrwać niełatwy czas zimy.  Za-
angażowanie ursynowian poka-
zało ich wrażliwość na potrzeby
zwierząt i chęć niesienia pomocy.
Akcję będziemy kontynuowali w
przyszłości” – skomentował prze-
bieg tegorocznego „Alertu dla
Zwierząt” Bartosz Dominiak.

We wtorek, 22 stycznia, z okazji Dnia
Babci i Dziadka, Jakub Berent, zastępca
burmistrza Dzielnicy Ursynów oraz
Marcin Czempiński, naczelnik Wydziału
Spraw Społecznych i Świadczeń w urzę-
dzie dzielnicowym, złożyli wizytę uczest-
nikom Dziennego Domu Pomocy Spo-
łecznej. 

Goście złożyli Seniorom życzenia: zdrowia, ak-
tywnej postawy oraz uśmiechu na każdy dzień
Nowego Roku. Podopieczni otrzymali również

okolicznościowe  upominki oraz zestaw do gry w
scrabble, który wzbogacił zasób gier planszowych
Dziennego Domu.

– Przychodzimy z gadżetami od Urzędu Dziel-
nicy Ursynów i jednym osobistym prezentem. Mój
dziadek lubił gry planszowe, zaś babcia kochała
krzyżówki. Uwielbiali grę, która łączyła ich pa-
sje, czyli scrabble. Z wielkim sentymentem wspo-
minam tę ich wspólną zabawę. Mam nadzieję, że
zestaw do tej gry również Państwu przyniesie wie-
le radości – powiedział Jakub Berent.

W najbliższą sobotę 26
stycznia odbędzie się
pierwsza ursynowska
zbiórka krwi w 2019 r.
Wraz z nią zapoczątkuje-
my nową akcję pn. „Twoja
decyzja, czyjeś życie”. 

W bieżącym roku zaprasza-
my na 11 zbiórek krwi, które or-
ganizuje Klub Honorowych
Dawców Krwi „Krewki Ursy-
nów” przy wsparciu Urzędu
Dzielnicy Ursynów m. st. War-
szawy. Mamy nadzieję, że będą
się one cieszyć taką sama popu-
larnością jak poprzednie akcje.

W najbliższą sobotę zapraszamy
do krwiobusu na parking Urzędu
Dzielnicy w godzinach 9.00-14.00
(UWAGA! W 2019 r. zmienione
zostały godziny poboru).

Podobnie jak w poprzednich la-
tach podczas zbiórki krwi będzie
możliwość zarejestrowania się w
bazie potencjalnych dawców szpi-
ku kostnego, prowadzonej przez
Fundację DKMS oraz przyniesie-
nie nakrętek przeznaczonych na
rehabilitację Oli Kamińskiej.

W 2019 roku  można będzie
uczestniczyć w zbiórkach w na-

stępujących terminach: 26
stycznia, 23 lutego, 30 marca,
27 kwietnia, 25 maja, 29 czerw-
ca, 20 lipca, 31 sierpnia, 28

września, 26 października, 30
listopada.

Przypominamy, że krew mo-
że oddać każdy zdrowy czło-
wiek między 18 a 65 rokiem ży-
cia. Przed oddaniem krwi każ-
da osoba przechodzi kwalifiku-
jące badanie lekarskie oraz ba-
dane są podstawowe parame-
try krwi.

Jeśli zdecydujesz się oddać
krew, pamiętaj, że przed odda-
niem należy być wypoczętym,
poprzedniego dnia wypić co naj-

mniej 2 litry wody, spożyć lekki
posiłek, zaprzestać lub maksy-
malnie ograniczyć palenie tyto-
niu, nie spożywać alkoholu ani
innych środków odurzających.

Jeśli chcesz zostać członkiem
Klubo Honorowych Dawców
Krwi PCK Krewki Ursynów na-
pisz maila pod adresem kon-
takt@krewniursynow.pl.

Dzielnicowy Ośrodek Kul-
tury Ursynów przy ul. Ka-
jakowej 12b zaprasza w
czwartek (24.01 ) na godz.
19.00 na koncert zespołu
FARBEN LEHRE ! Support
zagra zespół IRAAS BAND.
Wstęp wolny. 

Płocki zespół FARBEN LEH-
RE powstał we wrześniu 1986
roku z inicjatywy wokalisty Woj-
ciecha Wojdy oraz perkusisty
Marka Knapa. Muzyka FARBEN
LEHRE jest energiczna, melo-
dyjna, pełna radości grania i wol-
na od kompleksów. Ostre, acz-
kolwiek przystępne dźwięki oraz
garść szczerych słów stanowią
próbę duchowego porozumie-
nia się z drugim człowiekiem.
Kapela od wielu lat intensywnie
koncertuje zarówno w Polsce,
jak i za granicą. Do tej pory płoc-
cy muzycy mają na swoim kon-
cie ponad 1700 zagranych kon-
certów! Poczynając od Jarocina
w 1987, ruszyli w nieustanną
trasę koncertową, która z powo-
dzeniem trwa do dzisiaj…

W ubiegłą sobotę, 20 stycznia br., rozpo-
częła się kolejna edycja cyklu bezpłat-
nych, cieszących się dużą popularnością
zajęć pn. „Ursynowski Nordic Walking”.

W tym roku na prośbę uczestników, którym nie-
straszna zimowa aura, spotkania ruszyły o 1,5
miesiąca wcześniej. Cykl trwa od 19 stycznia 2019
r. do 15 grudnia 2019 r. (oprócz 20 i 21 kwietnia
– Wielka Sobota i Niedziela Wielkanocna).Po-
dobnie jak w poprzednich latach, organizatorzy
zapewniają sprzęt (kije – po 20 par na grupę) dla
uczestników zajęć w każdej z przewidzianych

grup. Marsz leśnymi ścieżkami poprowadzi wy-
kwalifikowana i doświadczona instruktorka, któ-
ra zapozna wszystkich chętnych z zasadami tej
aktywności fizycznej oraz będzie doskonalić ich
umiejętności.

Zapisy do grup odbywają się pod numerem tele-
fonu 793 111 008 (tylko w godz. 10:30-18:30 w
dni powszednie) lub adresem e-mail: radom.mar-
ta@gmail.com. Przez cały czas trwania cyklu moż-
na także zapisywać się u instruktorki bezpośrednio
przed zajęciami – w przypadku wolnych miejsc.
Zajęcia finansuje Urząd Dzielnicy Ursynów.

Urząd Dzielnicy Ursynów przygotował Ursynow-
ski Informator Kulturalny na dwa pierwsze mie-
siące roku. W publikacji można znaleźć szczegó-
łowy program wydarzeń na Ursynowie oraz in-
formacje o dystrybucji bezpłatnych kart wstępu. 

Wersję elektroniczną publikacji można już pobrać ze
strony internetowej www.ursynow.pl. Papierową wersję
informatora można zaś otrzymać w Urzędzie Dzielnicy Ur-
synów, spółdzielczych domach kultury, oddziałach biblio-
teki publicznej oraz podczas poszczególnych wydarzeń.

– Za nami początek nowego roku kalendarzowego, ale rok
kulturalny 2018/2019 w pełni, dlatego będziemy kontynu-
ować znane i lubiane przez Państwa cykle i imprezy arty-
styczne. Szczególną uwagę pragnę zwrócić na realizowa-
ne w ramach dwóch projektów Budżetu Partycypacyjne-
go bezpłatne seanse filmowe dla dzieci i dorosłych w Mul-
tikinie Ursynów. Tych seansów będzie aż trzydzieści – za-
wiadamia na pierwszych stronach informatora Klaudiusz
Ostrowski, zastępca burmistrza Dzielnicy Ursynów.

Dzień Babci i Dziadka w Dziennym 
Domu Pomocy Społecznej

Nie pożałowaliśmy zwierzętom

Informator Kulturalny na styczeń i luty

„Twoja decyzja, czyjeś życie”

Czwartkowy koncert w DOK przy Kajakowej

Ruszył „Ursynowski Nordic Walking”
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„Zima w Mieście” na Ursynowie
Startuje „Zima w Mieście” na Ursynowie! Na dzieci, które już w poniedziałek 28 stycznia rozpo-

czynają dwutygodniowe ferie, czeka bogata oferta bezpłatnych zajęć w czterech szkołach:
1) Szkoła Podstawowa nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22
2) Szkoła Podstawowa nr 322 przy ul. Dembowskiego 9
3) Szkoła Podstawowa nr 330 przy ul. Mandarynki 1
4) Szkoła Podstawowa nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4

Placówki czynne będą w godz. 7.00 – 17.00 i w tym czasie będzie można wziąć udział w zajęciach:
artystycznych, sportowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, muzycznych oraz plastycznych. Dodat-
kowo feryjne grupy będą mogły skorzystać z dzielnicowej i miejskiej oferty zajęć: seansów filmo-
wych, spektakli teatralnych, lekcji muzealnych czy spotkań z ciekawymi ludźmi. Zajęcia potrwa-
ją do 8 lutego.

WWaażżnnee:: zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2019” trwały od 4 grud-
nia 2018 r. do 16 stycznia 2019 r. Aktualny wykaz wolnych miejsc pojawi się w piątek 25 stycznia
o godz. 14.00 na: www.warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl w zakładce “Wolne miejsca”. Aby
zapisać się do Programu na wolne miejsca należy zgłosić się bezpośrednio do placówki dysponu-
jącej wolnymi miejscami.

– W ubiegłym roku z zajęć skorzystało 566 uczniów, a w tym roku zaplanowano 620 miejsc. Już
w tej chwili mogę zapewnić, że ci uczniowie, którzy nie wyjadą na ferie, na pewno nie będą się nu-
dzić, a rodzice będą mieli pewność, że ich dzieci w bezpieczny i wartościowy sposób spędzą czas
– mówi burmistrz Robert Kempa.

Więcej informacji i program dla dzieci z Ursynowa znajduje się na stronie: http://ursynow.pl/zi-
ma-w-miescie-na-ursynowie-2/.

Wolny Uniwersytet Ursynowa – wykłady w sobotę
Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza na wykłady w semestrze letnim 2019  w ramach Wolnego Uni-

wersytetu Ursynowa. To szansa na ciekawe spędzenie soboty– a wykłady odbywają się w Urzędzie
Dzielnicy Ursynów – al. KEN 61

DDwwaa wwyykkłłaaddyy kkttóórree ooddbbęęddąą ssiięę 2266 ssttyycczznniiaa::
GEOGRAFIA ŚWIATA godz. 11.00
„Wszystkie barwy Nigru” - wykład poprowadzi dr hab. Sylwia Kulczyk
VARSAVIANISTYKA godz. 12.45
„Warszawa i słynne procesy kryminalne” – wykład poprowadzi Paweł Łoś.
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Najsławniejszy w Polsce mieszkaniec  Ur-
synowa, czyli twórca Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak odpo-
wiedział pozytywnie na apel wielu zwo-
lenników jego wspaniałej akcji charyta-
tywnej i odwołał swoją rezygnację z
funkcji prezesa fundacji WOŚP, mającej
siedzibę na Służewcu przy ul. Domini-
kańskiej. 

Po tegorocznej zbiórce w dniu 13 stycznia na
konto fundacji wpłynęło ponad 60 mln złotych, a
zadeklarowano w sumie ponad 90 mln. Istnieje re-
alna szansa, że zostanie pobity dotychczasowy
rekord zbiórki (nieco ponad 126 mln). 

Olbrzymią sensacją stała się wzruszająca inicja-
tywa młodej mamy z Gdańska Patrycji Krzymiń-
skiej, która ogłosiła na Facebooku zbieranie dat-
ków do puszki śp. prezydenta tego miasta Pawła
Adamowicza, który podczas wielkiego finału
WOŚP n a Targu Węglowym w dniu 13 stycznia zo-
stał śmiertelnie raniony nożem przez szaleńca o
kryminalnej przeszłości. Sam prezydent zdążył
zebrać do puszki 5,6 tys. złotych, a idący za gło-
sem serca Polacy w skali całego kraju w piorunu-
jącym tempie odpowiedzieli na apel inicjatorki i
puszka błyskawicznie napęczniała po licznych
wpłatach do... 16 milionów złotych!

Fundacja WOŚP skwitowała to tak:
„Ostatnia orkiestrowa puszka pana prezydenta

Pawła Adamowicza okazała się nieprawdopodob-
nym zwycięstwem idei solidarności. Chcemy za-
proponować, aby za te ogromne pieniądze kupić

– zgodnie z celem WOŚP 2019 – sprzęt dla szpita-
li pediatrycznych w całym województwie pomor-
skim. Na początku  – rozpoczęliśmy procedurę
zakupu karetki neonatologicznej dla Szpitala Św.
Wojciecha w Gdańsku. Jesteśmy także po rozmo-
wach z Oddziałem Kardiochirurgii Dziecięcej im.
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który już
przysłał nam zapotrzebowanie na niezbędny
sprzęt. Co dalej – to będzie zależało od głosu nas
wszystkich” – stwierdzili rzecznicy WOŚP.

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym
roku, nawet w sytuacji, gdy radość z kolejnego suk-
cesu Orkiestry została przyćmiona śmiercią wielkie-
go jej entuzjasty Pawła Adamowicza, nie zabrakło
chamskich uwag  pod adresem zamordowanego
oraz armii zbierających datki wolontariuszy, a owe
dowodzące zbydlęcenia komentarze pomieszczo-
no w Internecie oraz w programie niektórych sta-
cji telewizyjnych. Tym bardziej więc trzeba docenić,
że Jurek Owsiak wytrzymał tę falę hejtu i zdecydo-
wał się powrócić na stanowisko prezesa WOŚP. Po
pogrzebie prezydenta Gdańska powiedział:

„Jedno serce zgasło, ale jednocześnie wiele serc
się otworzyło. Tu w Gdańsku rozbłysło największe
miasto świata. Biorę się dziesięć razy mocniej do
roboty. Twoje ideały wróciły z większą mocą. Tak
– będę grał z Orkiestrą; tak – będę prezesem Fun-
dacji. Mam nadzieję, że Polacy powiedzą sobie, że
nie ma zgody na nienawiść”. 

Cóż my, sąsiedzi z Ursynowa, możemy powie-
dzieć w tej sytuacji? Tylko jedno: Jurek, tak trzymaj!

M a c i e j  P e t r u c z e n k o

WOŚP to wciąż paka Owsiaka!

W czerwcu ubiegłego ro-
ku z inicjatywy stowarzy-
szenia Otwarty Ursynów
dziewięć organizacji spo-
łeczno-politycznych, dzia-
łających na Ursynowie,
oraz Stowarzyszenie
Mieszkańców Miasteczka
Wilanów zawarły pakt
na rzecz filtrów Połu-
dniowej Obwodnicy War-
szawy.

Sygnatariusze paktu domaga-
li się zamontowania filtrów
oczyszczających powietrze na
wyrzutniach spalin z tunelu
POW.  Treść paktu została wy-
słana do ministra infrastruktu-
ry Andrzeja Adamczyka.

Długo nie otrzymywaliśmy
odpowiedzi w tej sprawie. Dlate-
go też wysłałem wniosek o udo-
stępnienie informacji publicznej
skierowany do Ministerstwa In-
frastruktury i otrzymałem odpo-
wiedź, że wniosek sygnatariu-
szy paktu został rozpatrzony po-
zytywnie. 

Z otrzymanej odpowiedzi wy-
nika, że resort udzielił nam takiej
odpowiedzi: 

„Ministerstwo Infrastruktury
uznało, że montaż filtrów w ra-
mach realizacji Południowej Ob-

wodnicy Warszawy będzie nie-
zbędny. W resorcie infrastruk-
tury odbyły się rozmowy na ten
temat, które przekonały Mini-
sterstwo do racji mieszkańców
Ursynowa, z uwagi na kontekst
społeczny.

Analiza, która będzie przepro-
wadzona w krótkim czasie po

oddaniu trasy do ruchu wyka-
że, jakiego rodzaju wykonanie i
montaż filtrów będzie niezbęd-
ny. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad przepro-
wadzi analizę niezwłocznie po
uruchomieniu drogi, nie ocze-
kując na pierwotnie wskazany
w decyzji środowiskowej roczny
termin jej wykonania”.

Jak widać wspólne działania
naszych organizacji, a przede

wszystkim ogromne wsparcie
mieszkańców, przybliżają nas do
celu, jakim jest czyste powietrze
i zabezpieczenie interesów
mieszkańców poprzez zainsta-
lowanie filtrów. Wcześniej insta-
lacja filtrów stała pod znakiem
zapytania, a dziś mamy potwier-
dzenie, że tunel zostanie w nie
wyposażony. Oczywiście, chcia-
łoby się, aby filtry zostały zain-
stalowane w czasie trwającej bu-
dowy tunelu, a nie po oddaniu
drogi do użytkowania, ale na-
wet ta odpowiedź z ministerstwa
to postęp w tej sprawie i chyba
pierwsza taka jednoznaczna de-
klaracja złożona na piśmie. 

Z naszej strony będziemy da-
lej monitorowali tę sytuację, po-
dejmowali działania na rzecz fil-
trów, bo przecież wszyscy pa-
miętamy, że w 2013 r. także obie-
cano filtry, a później zmieniono
zdanie. Wydaje się jednak, że
jednoznaczna opinia mieszkań-
ców, a także porozumienie
wszystkich środowisk politycz-
nych, to poważne argumenty,
które nie mogą zostać zlekcewa-
żone przez ministerstwo. 

P i o t r  S k u b i s z e w s k i  
R a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

O t w a r t y  U r s y n ó w  

Już niebawem ruszy kolej-
na edycja Budżetu Party-
cypacyjnego. Ta inicjaty-
wa, dzięki której miesz-
kańcy mogą zdecydować o
sposobie wydatkowania
części dzielnicowych środ-
ków, pomimo bardzo
chwalebnego celu, miała
kilka wpadek. Niestety,
większość w Radzie Dziel-
nicy uznała, że nie warto
wyciągać wniosków z błę-
dów przeszłości.

Najbardziej znaną na Ursy-
nowie sprawą związaną z Bu-
dżetem Partycypacyjnym była
próba zwężenia ul. Stryjeń-
skich. Projekt, który zwyciężył
w głosowaniu (m. in. z powodu
mylącej nazwy), został ostatecz-
nie odroczony z powodu du-
żych protestów mieszkańców.
Wiele osób zwracało wówczas
uwagę na niedociągnięcia spo-
sobu głosowania w Budżecie
Partycypacyjnym – przede
wszystkim na brak możliwości
oddania głosu przeciwko reali-
zacji danego projektu. Cóż z te-
go, że jakiś pomysł ma np. tysiąc
zwolenników (często z innych
części Ursynowa lub nawet z in-
nych dzielnic), jeśli kilka tysię-
cy osób bezpośrednio nim do-
tkniętych się mu sprzeciwia? W
normalnym, demokratycznym
systemie decyduje większość.
Niestety, głosowanie w Budże-
cie Partycypacyjnym nie jest de-
mokratyczne. 

Wraz z klubem radnych Pro-
jektu Ursynów chcieliśmy to
zmienić.

Ze względu na nowelizację
przepisów niezbędne stało się
formalne uchwalenie zasad Bu-
dżetu Partycypacyjnego przez
Radę Warszawy (dotychczas
ustalał je prezydent miasta).
Uchwała w tej sprawie została
przewidziana na porządku ob-

rad sesji w czwartek, 24 stycznia.
Niestety, wbrew wcześniejszym
zapowiedziom, nie zawiera ona
żadnej możliwości zgłaszania
sprzeciwu wobec poszczegól-
nych projektów w trakcie głoso-
wania.  

Na wtorkowym posiedzeniu
Rady Dzielnicy Ursynów zapro-
ponowaliśmy więc stanowisko,
które wzywałoby do wprowa-
dzenia takiej opcji. Jednak gło-
sami Platformy Obywatelskiej i
Otwartego Ursynowa to stano-
wisko zostało odrzucone, wła-
ściwie bez jakiejkolwiek wytłu-
maczenia. Co tym bardziej nie-

zrozumiałe, już w 2016 roku
Rada Dzielnicy zgłaszała po-
trzebę zmian regulaminu BP,
postulując m. in. możliwość
wnoszenia sprzeciwu wobec
projektów. Tamto stanowisko
jednogłośnie poparła wów-
czas... Platforma Obywatelska.
Jak widać, nawet w naszej dziel-
nicy obowiązuje zasada dosko-
nale znana z Sejmu czyli “od-
rzucamy wszystko, co nie na-
sze.” Punkt widzenia zależy od
punktu siedzenia.

Taka sytuacja jest szkodliwa
zarówno dla mieszkańców, jak i
samej idei Budżetu Partycypa-
cyjnego. Idei bardzo szczytnej –
sam w poprzednich edycjach
składałem wiele projektów, to
właśnie dzięki Budżetowi Party-
cypacyjnemu udało mi się rozpo-
cząć proces doświetlania ursy-
nowskich przejść dla pieszych,
pomimo pierwotnego oporu Za-
rządu Dróg Miejskich. Tym bar-
dziej ubolewam, że obecny sys-
tem może skutkować takimi kon-
trowersjami, jak niesławna spra-
wa zwężenia ul. Stryjeńskich,
Beli Bartoka czy Jastrzębowskie-
go. Bo takie sytuacje obniżają
zaufanie mieszkańców do Bu-
dżetu Partycypacyjnego i znie-
chęcają do aktywności obywa-
telskiej. Czy o to chodzi radnym
rządzącej koalicji? 

A n t o n i  P o m i a n o w s k i
R a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w
I n i c j a t y w a  M i e s z k a ń c ó w  

U r s y n o w a

Zdaniem radnego

Filtry przy tunelu niezbędne

Zdaniem radnego

Możesz być tylko „za”...

Julia nie jest już tak popularna jak
przed dwoma laty. W ubiegłym roku na
pierwsze miejsce rankingu najczęściej
nadawanych imion w stolicy powróciła
Zofia. Wśród młodych warszawiaków
nie było zaskoczenia. Jan niezmiennie
pozostaje liderem wśród najpopularniej-
szych imion.

Jeśli warszawianka, to Zofia, jeśli warszawiak –
to Jan. Mieszkańcy stolicy od lat niezmiennie wy-
bierają te imiona dla swoich dzieci. Choć na po-
szczególnych miejscach rankingu popularności
imion zaszły niewielkie zmiany, to „TOP 10” od
lat jest ten sam.

W 2018 roku najczęściej wybieranym imie-
niem dla dziewczynek, które urodziły się w War-
szawie, była Zofia. Imię to wyprzedziło Julię,
która jedynie przez rok była liderką warszaw-
skiego rankingu. Trzecie miejsce, podobnie jak w
2017 roku, zajęła Zuzanna. Dalej nastąpiły nie-
wielkie zmiany. Z siódmego miejsca na czwarte
pod względem popularności awansowała Ma-
ria, która tym samym wyprzedziła Alicję, Hannę
i Maję. Dziesiątkę najchętniej wybieranych imion
żeńskich w 2018 roku zamykają Helena, Aleksan-
dra i Natalia.

Najpopularniejsze imiona żeńskie: Zofia (718),
Julia (671), Zuzanna (667), Maria (650), Alicja

(649), Hanna (618), Maja (552), Helena (468),
Aleksandra (438), Natalia (426).

U młodych warszawiaków bez zmian. Jan nie-
zmiennie od lat pozostaje liderem najchętniej wy-
bieranych imion wśród chłopców urodzonych w
Warszawie. W ubiegłym roku na popularności
znacznie zyskał natomiast Aleksander, który awan-
sował z piątego miejsca w roku 2017 na drugie w
2018. Na dalszych pozycjach – w podobnej jak
przed rokiem kolejności – uplasowali się: Antoni,
Jakub i Stanisław. Dalej byli: Franciszek, który
spadł z czwartej pozycji, a także Adam, Szymon i
Mikołaj. Dziesiątkę zamyka Ignacy – w 2017 roku
ostatnią lokatę zajmował Wojciech.

Najpopularniejsze imiona męskie: Jan (1030),
Aleksander (777), Antoni (708), Jakub (697),
Stanisław (659), Franciszek (641), Adam (580),
Szymon (558), Mikołaj (507), Ignacy (468).

W 2018 roku w Warszawie na świat przyszło 36
909 dzieci. Dla porównania w 2017 roku w stoli-
cy urodziło się 36 978, a w 2016 roku – 36 106
dzieci.

Dorośli mieszkańcy Warszawy coraz częściej
decydują się jednak zmienić swoje pierwotne imię
lub nazwisko. Liczba wydanych decyzji o zmianie
imion i/lub nazwisk rośnie. W 2016 roku było ich
2372, w 2017 – 2463, a w ubiegłym roku – 2527.

Choć ogólna liczba małżeństw zawieranych w
Warszawie spada, to nowożeńcy coraz chętniej
korzystają z możliwości zawarcia związku poza sa-
lą Urzędu Stanu Cywilnego. W 2016 roku takich
ślubów było 265, rok później – 267, a w 2018 ro-
ku odbyły się 283 takie ceremonie. Młode pary na
miejsce ślubów w ubiegłym roku wybierały naj-
chętniej Łazienki Królewskie, pałac Sobańskich
w Al. Ujazdowskich, pałac Zamoyskich przy ul.
Foksal oraz Fort Sokolnickiego.

W sumie, w stolicy w 2018 roku zawarto 6502
małżeństwa. Spośród nich 3649 to związki zawar-
te przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,
a 2853 to śluby konkordatowe. W porównaniu do
roku 2017 spadła liczba małżeństw ogółem. Wów-
czas na ślubnym kobiercu pary stawały 6524 ra-
zy. W 2016 roku ślubów w Warszawie odbyło się
6709. To m a s z  D e m i a ń c z u k

Zofia i Jan – dziś imiona „na topie”
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Smog został uznany przez
Światową Organizację
Zdrowia za jedno z 10 zja-
wisk i chorób, które będą
najgroźniejsze dla ludzi w
2019 roku.  

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 340 z ul. Lokajskiego bar-
dzo starają się wraz z rodzicami,

by choć w naszym otoczeniu
ograniczyć wpływ śmierciono-
śnych cząstek w atmosferze.
Dlatego postanowiliśmy zgłosić
swój projekt „Ekologicznie z Te-
sco działamy i smogowi się nie
damy” w ramach akcji „Ty de-
cydujesz – my pomagamy”– mó-
wi Dorota Makarewicz z Rady

Rodziców i trójki klasowej, bę-
dąca inicjatorką akcji.  Szkoła
walczy o specjalistyczne filtry
antysmogowe.

Społeczność SP 340 wielo-
krotnie dowiodła, że wie jak sku-
tecznie pomagać  nie tylko  so-
bie, ale też innym. W ramach au-
torskiego projektu Eko-Mol zbie-
ra się co miesiąc około 10 ton
makulatury (przykładowo ubie-
gły rok to bilans  aż 91 ton ).
Chronimy w ten sposób blisko
1700 drzew rocznie

Szkoła przeznacza  również
od lat znaczące kwoty pieniędzy
z kiermaszu  bożonarodzenio-
wego, na którym można  kupić
m. in. oryginalne ozdoby świą-
teczne wykonane przez dzieci.
Uzyskane środki są przeznacza-
ne na pomoc uczniom z Mada-
gaskaru,  ponadto wspiera się
schroniska i angażuje w inne
ważne i potrzebne akcje wpisu-
jące się nie tylko w nurt Eko.

Co ważne, chcemy i umiemy
dzielić się swoim doświadcze-
niem. Przykładem  jest  „wywal-
czony” przez rodziców projekt
wyciszenia szkoły – w ramach
walki z hałasem, nazywanym ci-
chym zabójcą. Projekt stał się
punktem wyjścia do działań, re-
alizowanych teraz w Warszawie,
będąc w sferze zainteresowań
placówek  oświatowych na tere-
nie całej Polski.

Klienci ursynowskich sklepów
Tesco mogą wesprzeć  uczniów
w walce o lepsze powietrze, gło-
sując  i wrzucając żeton od kasje-
ra do urny z naszym projektem
w sklepach  przy ul. KEN 14,
Szolc-Rogozińskiego 1,Czerskiej
4/6 – w dniach  21 stycznia –
17 lutego.

D o r o t a  M a k a r e w i c z

Walcząc ze smogiem, dbamy 
o zdrowie naszych dzieci
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Pierwsze w tej kadencji posie-
dzenie Komisji Architektury i
Ochrony Środowiska w ponie-
działkowy wieczór 21 stycznia
zgromadziło nie tylko  radnych
wraz z zastępcą burmistrza
Bartoszem Dominiakiem, ale
również sporą grupę mieszkań-
ców zainteresowanych ochroną
przyrody,  w szczególności drze-
wostanu i ptactwa. 

Nic dziwnego, gdyż wiodącym tema-
tem posiedzenia stały się drzewa na Ur-
synowie i wszystko, co ich dotyczy z
punktu widzenia  pielęgnacji, wycinki,
nasadzeń, leczenia w przypadku chorób
oraz co  działań urzędu dzielnicy, by
drzewa chronić i w miarę możliwości
ich nie wycinać. 

Działania bolesne, ale często 
niezbędne

Temat ochrony środowiska przyrod-
niczego, w tym  wycinka drzew, wzbu-
dza  wśród mieszkańców Ursynowa
ogromne emocje.  Ursynowianie chcą
nie tylko zdrowego powietrza, którego
oczyszczanie ułatwiają  właśnie  drze-
wa, ale również ocienionych miejsc  la-
tem i  uspokajającego widoku zieleni.
Dlatego z wielką rezerwą, czasem nie-
słusznie, podchodzą do wycinki drzew.
Trzeba jednak pamiętać, że warunki
egzystencji roślinności w wielkich mia-
stach są szczególnie trudne. Wchłania-
ne pyły i cząstki stałe na ogół pozosta-

ją w liściach. Co prawda, stare liście je-
sienią opadną i za rok wyrosną nowe,
ale jakiś negatywny ślad w drzewie po-
zostanie. Jeszcze gorszą sytuację wy-
wołują substancje toksyczne zawarte
w spalinach i dymie domowych pieców
na obrzeżach Ursynowa  opalanych “by-
le czym”. Zawarte tam szkodliwe związ-
ki nie tylko przenikają do liści, ale wraz
z sokami krążą i zatruwają całe drzewo,
powodując jego osłabienie. Takie  drze-
wo to znakomity kąsek dla różnorod-
nych chorób, grzybów i szkodników,
pogłębiających jego osłabienie i próch-
nienie. 

Dramatycznie destrukcyjnym czyn-
nikiem są ursynowskie inwestycje bu-
dowlane, powodujące obniżanie się
poziomu wód gruntowych. Jako bole-
sny przykład można wskazać ponad
700 -letni dąb Mieszko przy ul. Nowo-
ursynowskiej. Przetrwał pożogi wo-
jenne, wichury, srogie zimy. Jeszcze
dwadzieścia  lat temu drzewo –
owszem trochę chorujące, ale leczo-
ne i wzmocnione – trzymało się cał-
kiem nieźle, W jego pobliżu, wzdłuż
brukowanej ulicy od północy płynął
strumyczek, niknący gdzieś obok dębu.
Po wybudowaniu w okolicy nowych
osiedli mieszkaniowych wszystko na-
gle (z punktu widzenia dębu) się zmie-
niło. Głębokie wykopy związane z bu-
dowami spowodowały obniżenie się
poziomu wód gruntowych, przyczy-
niając się do przyspieszenia degrada-
cji drzewa. W miejscu strumyka pozo-
stało wydłużone zagłębienie w ziemi,
zrozumiałe tylko dla tych, którzy spa-
cerowali tam przed laty. Niestety, lata
Mieszka są już policzone.

Niedomagania drzew są często na
zewnątrz niewidoczne. Jednak toczące
się wewnątrz choroby zwiększają po-
datność na łamanie się gałęzi i kona-
rów, których upadek może stanowić
śmiertelne niebezpieczeństwo dla znaj-

dujących się w pobliżu ludzi. I wtedy
niezbędna jest wycinka.

Praktycznie każde usunięcie drzew
większych rozmiarów, których dopusz-
czalne konkretne średnice z uwzględnie-
niem różnic gatunkowych określają
przepisy prawne,  wymaga zezwolenia.
W zależności od statusu terenu, mogą je
wydawać  trzy organy:  zarządy dzielnic
z upoważnienia prezydenta Warszawy,
marszałek województwa na terenach
będących własnością miasta oraz kon-
serwator zabytków na terenach obję-
tych jego opieką. Warszawskie spółdziel-
nie mieszkaniowe, władające terenami
miasta, z reguły  uzyskują akceptację
marszałka. Z  obowiązku uzyskania ta-
kiego zezwolenia  w zasadzie zwolnie-
ni są władający terenami, na których
prowadzona jest działalność gospodar-
cza oraz właściciele będący osobami  fi-
zycznymi, jednak w  takim przypadku
prawo wymaga  złożenia informacji o
planowanej wycince. Zamiar  wycinki
może jednak zostać oprotestowany, co
skutkuje obowiązkiem wystąpienia o
uzyskanie zezwolenia na wycinkę. 

W szczególnych sytuacjach, jeśli  mar-
szałek województwa na wniosek np.
spółdzielni mieszkaniowej zgodzi się na
wycięcie, urząd może się od takiej decy-
zji odwołać, wykorzystując typowe pro-
cedury prawne. Stanowi to pewną furt-
kę dla mieszkańców, którzy nie zgadza-
jąc się z decyzjami organu, mogą zasy-
gnalizować problem zarządowi dziel-
nicy i poprosić o przeanalizowanie w
celu podjęcia działań odwoławczych.
Jednak mieszkańcom bezpośrednio nie
przysługują jakiekolwiek uprawnienia
odwoławcze od decyzji marszałka. 

Mydlenie oczu nowymi 
nasadzeniami

W 2018 r. ursynowski urząd wydał
182 decyzje dotyczące wniosków o ze-
zwolenia na usunięcie drzew.  Wnioski

zazwyczaj dotyczą wycinki nie tylko
drzew pojedynczych, ale większej ich
liczby.  W 50 przypadkach były to de-
cyzje odmowne lub częściowo odmow-
ne, umożliwiające wycinkę tylko nie-
których drzew.  Niemniej, decyzje te
umożliwiły usunięcie 854 drzew, z któ-
rych blisko 400 wycięto w związku z
realizowanymi inwestycjami.  Z obo-
wiązujących przepisów wynika, że wy-
danie zezwolenia na usunięcie drzew
można uzależnić od ich przesadzenia
lub nasadzeń zamiennych. Ubiegło-
roczne decyzje skutkowały przesadze-
niem 29 w nowe miejsce oraz naka-
zały nasadzenie zastępcze 690 drzew.
Ujemny bilans drzewostanu w konse-
kwencji decyzji urzędu nie ulega wąt-
pliwości. . 

Pogłębienie niekorzystnego bilansu
spowodowały zezwolenia wycinkowe
urzędu marszałkowskiego. Aczkolwiek
były uzasadnione wymogami bezpie-
czeństwa i potrzebami inwestycji bu-
dowlanych, to jednak zniknęło 313
drzew. Na ich miejsce urząd nakazał
zasadzenie tylko 288 drzew młodych
ze względu na brak miejsca  dla więk-
szej ilości nasadzeń zastępczych.  Pa-
trząc na sumaryczne efekty decyzji
urzędów dzielnicy i marszałkowskie-
go, widać ubytek 1167 drzew i nasa-
dzenie tylko 1037 nowych.  Nie sposób
nie zauważyć straty ilościowej drze-
wostanu, sięgającej kilkanastu procent
w ciągu roku. 

Jest jednak jeszcze inna strona me-
dalu. Użyłem specjalnie określenia
“straty ilościowe”, ponieważ dumę
urzędników i producentów regulacji
prawnych powoduje nakaz, często o
wątpliwej skuteczności, zastąpienia
drzewa wyciętego nowym drzewem. A
czym jest nowe drzewo? Przyjmuje się,
że powinno mieć obwód ok. 16 cm, co
oznacza średnicę ok. 5 cm. To taki
większy patyk. A drzewo wycięte?
Owszem, czasem chore, zagrożone po-
łamaniem niektórych gałęzi, ale naj-
częściej tylko przeszkadzające – jest
wielokrotnie większe. Nie chodzi tu o
średnicę pnia, ale o powierzchnię liści,
bo właśnie one wchłaniają szkodliwe
substancje i w wyniku asymilacji uwal-
niają tlen. Nowe drzewo ma po-
wierzchnię liści KILKASET razy mniej-
szą niż drzewo 20 - 30 letnie i nawet po
10 latach swojego życia ta powierzch-
nia będzie nadal wielokrotnie mniejsza
niż u starszego brata, zwykle dawno
już nieżyjącego!

Spójrzmy więc teraz na przytoczo-
ny wyżej sumaryczny bilans choćby
tylko ubiegłego roku. Liczby blisko
1200 usuniętych drzew nie zastąpiło-
by w ciągu najbliższych dziesięciu lat
posadzenie nawet 20000 drzew no-
wych –  z punktu widzenia produkcji
tlenu i zdolności oczyszczania powie-
trza. Więc  szanowni państwo, nie my-
dlcie nam i sobie oczu wartością nasa-
dzeń zastępczych. Te nowe drzewa
faktycznie zastąpią stare dopiero po
kilkudziesięciu latach. Strata każde-

go drzewa jest w praktyce naszego ży-
cia stratą niepowetowaną.

Decyzje nie zawsze 
zrozumiałe

Od kilku lat spore emocje wywołuje
zamiar usunięcia staruteńkiej wierzby
w pobliżu  Domu Sztuki przy ul. Wio-
linowej. Drzewo piękne, okazałe, ale
niestety, wierzby są kruche i im starsze,
tym bardziej łamliwe. Dysponent tere-
nu SMB Jary właściwie zdecydował się
na usunięcie drzewa i w ramach nasa-
dzenia zastępczego umieszczenie tam
platana. Platany to taka ostatnio moda,
pomimo że to drzewa lubiące klimat
ciepły i najpowszechniej występują we
Francji, Włoszech, Hiszpanii. Spółdziel-
nia podparła się ekspertyzą dendrolo-
ga, z której wynikało, że drzewo jest
w 60% spróchniałe i nie rokuje nadziei
na uratowanie.  Z taką decyzję nie zga-
dzali się liczni okoliczni mieszkańcy,
którzy znaleźli wsparcie ówczesnej rad-
nej Ewy Cygańskiej. Zamówione pry-
watnie niezależne ekspertyzy wykaza-
ły, że drzewo jest co prawda w złym
stanie, ale intensywne zabiegi pielę-
gnacyjne umożliwią jego bezpieczną
dla ludzi egzystencję. Przypadek ten,
szczegółowo relacjonowany m. in. w
portalu haloursynów.pl, wskazuje, że
szybkie i pochopne decyzje są może na
krótką metę wygodne, ale mogą w kon-
sekwencji być niekorzystne i rodzić
konkretne straty, wynikające choćby z
wieloletniego okresu, jaki jest niezbęd-
ny do pełnego odzyskania zdolności
oczyszczania powietrza przez usunię-
te stare drzewo.

Z  przypadkiem wierzby kojarzy się
wycięcie w ostatnich dniach starego
kasztanowca w historycznej Alei Kasz-
tanowej. Znów posłużono się argumen-
tacją, że drzewo jest stare i schorowa-
ne, że stwarza zagrożenie dla prze-
chodniów. Bez zbędnego nagłaśniania
drzewo usunięto. Oglądałem dzisiaj
pocięty pień i konary. Jeden z prze-
wodników, faktycznie znacznie spróch-
niały od środka, ale większość innych
cięć pokazuje zdrowy pień... Ktoś zło-
żył wniosek, jacyś urzędnicy poparli i
pojawiła się decyzja. I hurrrrra!!! Bę-
dzie tam nowe nasadzenie młodego
kasztanowca, a resztki pnia zostaną
wykorzystane do wydłubania w środ-
ku komory, w której znajdzie się bi-
blioteka. Może z książkami o ochronie
środowiska?

Na koniec może hasłowa refleksja,
gdyż poruszony temat to tylko czubek
góry lodowej. Odpowiednie wydziały
urzędów mają w nazwie “ochrona śro-
dowiska”. Czy chronią – w sensie za-
pobiegania straty zasobów przyrodni-
czych? To bardziej wygląda na “admini-
strowanie zasobami środowiska”. Wy-
raźnie na to wskazuje radosna idea za-
stępowania dorodnego usuniętego
drzewa rachitycznym patykiem, który
– o ile w międzyczasie nie uschnie –
funkcjonalnie wyrówna stratę dopiero
po wielu latach. 

Jakie straty ponosi nasze środowisko naturalne w skali jednego pokolenia

Gdyby drzewa mogły mówić...
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Ursynów jest jedną z
osiemnastu dzielnic War-
szawy. Do 1994 r. wcho-
dził w skład dzielnicy (do
1990 r.), później dzielnicy-
gminy Warszawa-Mo-
kotów.  

W1970 r. Towarzy-
stwo Urbanistów
Polskich (TUP) roz-

pisało konkurs na studium za-
gospodarowania przestrzenne-
go obszaru Ursynów-Natolin.
Zwyciężyli: prof. W. Cęckiewicz
i S. Putowski.  W następnym ro-
ku, tj. 1971 – Stowarzyszenie
Architektów Polskich (SARP)
ogłosiło konkurs na projekt bu-
dowy Ursynowa Północnego.
Konkurs wygrał zespół archi-

tektów: Ludwik Borawski, Je-
rzy Szczepanik-Dzikowski  i An-
drzej Szkop.

Pasmo ursynowsko-nato-
lińskie jest sztandaro-
wym osiedlem epoki

Gierka.  Generalnie rzecz bio-
rąc, pasmo składa się z trzech
części,  projektowanych przez
różnych architektów. Ursynów
Północny zaprojektował Marek
Budzyński, Ursynów Południo-
wy – Andrzej Fabierkiewicz, a
Natolin – Jacek Nowicki, który
również pełnił funkcję general-
nego projektanta Pasma. Dla po-
trzeb planowanego osiedla w
1973 r. wywłaszczono teren  o
powierzchni 1015 ha, położony
między Dolinką Służewiecką, ul.
Puławską, Lasem Kabackim oraz
linią skarpy. 

W osiedlu tym według przy-
jętego planu miano wybudo-
wać 45 tys. mieszkań, przezna-
czonych dla 132 tys. mieszkań-
ców. Do pierwszych prac w te-
renie przystąpiono w 1973 r., a
pierwsi mieszkańcy wprowa-
dzili się  do bloku przy ul. Wio-
linowej w grudniu 1974 r. (we-
dług relacji prof. Marka Bu-
dzyńskiego).  W legendzie Ur-

synowa przeważa pogląd, iż
pierwszymi mieszkańcami  no-
wych osiedli byli lokatorzy któ-
rzy 8 stycznia  w 1977 r. wpro-
wadzili się do bloków przy ul.
Puszczyka 2, Puszczyka 4  i
Puszczyka 5.   Data ta – powta-
rzana w różnych opracowa-
niach – związana jest z kryzy-
sem, jaki zaistniał na budowie
Ursynowa pod koniec 1976 r.
Celem jego przezwyciężenia   i
wygaszenia niepokojów, plac
budowy odwiedził Edward Gie-
rek, którego „gospodarska” wi-
zyta została uświetniona prze-
kazaniem kluczy do mieszkań
przy ul. Puszczyka.  W rzeczy-
wistości (podobno) wcześniej
zasiedlonych było już kilka blo-
ków, a ten przy Wiolinowej był
zapewne pierwszy, ale jego
przekazanie  nie odbyło się w
obecności I sekretarza KC
PZPR, kamer TVP i prasy. 

U rsynów powstał na te-
renach rolniczych, po-
łożonych na przedpo-

lu rosyjskiego fortu VIII. Na fo-
tografii  lotniczej z 12 sierpnia
1944 r. na obszarze tzw. Wyso-
kiego Ursynowa praktycznie nie
widać ani jednego domu. Nie

było więc potrzeby tworzenia
oddzielnej (od gminy Wilanów)
administracji. 

W raz z zasiedleniem
pierwszych bloków,
problem dostępu

do administracji terenowej sta-
wał się coraz bardziej istotny,
albowiem do siedziby dzielni-
cy Mokotów przy ul. Rakowiec-
kiej  z Ursynowa jest około 8 ki-
lometrów. Pierwsza siedziba
„ekspozytury” Mokotowa
umieszczona została w sutere-
nie bloku przy ul. Pięciolinii. W
okresie istnienia dzielnicy-gm-
iny Warszawa-Mokotów, tj. w
latach 1990-1994 jej władze sfi-
nansowały przystosowanie pię-
tra pawilonu usługowego przy
ul. Szolc-Rogozińskiego 1 do
celów administracyjnych. Po
powołaniu gminy Ursynów w
1994 r. wymieniony pawilon
nadal służył samorządowi, ale
równolegle przystąpiono do za-
gospodarowywania spółdziel-
czych baraków przy ul. Lancie-
go 14. Rada i burmistrz urzę-
dowali w tym miejscu do piątku
27 października 2006 r., po
czym w poniedziałek 30 paź-
dziernika (2006 r.) samorządo-

wa administracja Ursynowa
rozpoczęła działalność w ratu-
szu przy al. KEN 61 (narożnik
al. KEN i ul. I. Gandhi). Wedle
danych z 2016 roku, na terenie
Ursynowa mieszkało już 148,7
tys. osób.

W styczniu 1997 r. rozstrzy-
gnięty został konkurs Oddziału
Warszawskiego SARP na projekt
koncepcyjny ratusza Urzędu
Gminy Warszawa-Ursynów. Ju-
ry pierwszą nagrodę przyznało
zespołowi w składzie: Wojciech
Kakowski, Piotr Niedbała, Eryk
Poniatowski, Agnieszka Kasz-
czewska, Anna Łukaszewicz, An-
drzej Chmielewski i Piotr Grę-
dziński. W uzasadnieniu napi-
sano m. in.: Pierwszą nagrodę
realizacyjną przyznano za
względnie najlepsze rozwiąza-
nie urbanistyczne, czytelną
strukturę funkcji i właściwe za-
akcentowanie ratusza oraz to-
warzyszący rozwiązaniu klarow-
ny wyraz architektury.

B udynek ursynowskiego
ratusza zaprojektowa-
ny został przez pracow-

nię „Pro-Invest Sp. z o.o.” . Umo-
wa na budowę obiektu podpisa-
na została 13 czerwca 2005 r.

Ratusz oddany został użytkowni-
kowi 26 października 2006 r. Po-
wierzchnia zabudowy wynosi
2063 m kw, powierzchnia cał-
kowita 15 515 m kw, po-
wierzchnia użytkowa 9 714 m
kw, kubatura 49 075 metrów
sześciennych, a wysokość 23,35
m. Budynek ma konstrukcję żel-
betową, wylewaną. W części na-
ziemnej zaś  szkieletową,
usztywnioną trzema trzonami
komunikacji pionowej. Gmach
ma sześć kondygnacji naziem-
nych, plus dwie dodatkowe w
wieży. Na ostatniej kondygnacji
mieści się kotłownia. W podzie-
miach istnieje 66 miejsc parkin-
gowych.

Adres: Urząd Dzielnicy Ursy-
nów, al. KEN 61, 02-777 War-
szawa.

W edług informacji z 2
września 2016 r. w
Urzędzie Dzielnicy

Ursynów  zatrudnionych było
296 osób na nieco ponad 294
etatach. Statystycznie na jeden
etat w urzędzie przypada na Ur-
synowie 505,1 mieszkańca.

(Średnia dla wszystkich dziel-
nic Warszawy wynosi 438 miesz-
kańców/1 etat).

Ratusze Warszawy – Ursynów (XIII)
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We wtorek, 22 stycznia, ogłoszono nomi-
nacje do Nagród Akademii Filmowej –
Oscarów. Z naszego położenia geogra-
ficznego najważniejszą informacją jest
ta, że „Zimna Wojna” Pawła Pawlikow-
skiego otrzymała trzy nominacje. Dzieło
reżysera, który otrzymał już akademicki
laur za „Idę” w 2015 roku, ma szansę na
statuetki w kategoriach: Najlepszy Film
Nieanglojęzyczny, Reżyseria oraz Zdjęcia. 

Amerykańska Akademia Filmowa doceniła za-
tem rzeczywiście najlepsze elementy skromnej,
acz emocjonującej opowieści o trudach miłości,
rozdzielonej przez system. 

Największą szansę na nagrody mają natomiast
„Roma” Alfonso Cuaróna oraz „Faworyta” Yorgo-
sa Lanthimosa, obie z imponującą liczbą dziesięciu
nominacji, w tym najważniejszą za Najlepszy Film. 

Obydwie produkcje, choć wyreżyserowane
przez mężczyzn, opowiadają stricte kobiece hi-
storie. „Roma” pokazuje świat meksykańskiej
klasy średniej z perspektywy służących, które
choć znajdują się w cieniu rodzinnego życia swo-
ich pracodawców, de facto stają się integralną
częścią rodziny. Pięknie sfilmowana, subtelna
opowieść zaskarbiła sobie przychylność kryty-
ków, właśnie dzięki „ukazaniu tego, co zwykle
ukryte”. „Faworyta” również przedstawia świat
z punktu widzenia służby. Oto pojawienie się na
angielskim dworze nowej służącej, wywraca do
góry nogami panujące tam dotychczas normy i
doprowadza do niezwykle humorystycznej ko-
medii omyłek. 

Peleton gonią filmy „Vice” Adama McKaya oraz
„Narodziny Gwiazdy” Bradleya Coopera, obie z
ośmioma nominacjami. Polityczny dramat o życiu
wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych za admi-
nistracji George’a W. Busha, Dicka Cheneya, to
niezwykle ciekawy obraz, który poza interesują-
cą historią, urzeka nietuzinkowym, dygresyjnym
i pełnym ciętego humoru sposobem opowiada-
nia, który powinien przypaść do gustu nawet tym,

którzy nie lubią dzieł z gatunku „political drama”.
„Narodziny Gwiazdy” to natomiast kolejna wersja
historii, pokazanej na wielkim ekranie już w latach
30., opowiadająca o drodze zwykłej dziewczyny
do wielkie sławy i problemach, które wiążą się ze
zmianą sposobu życia. 

Historyczną nominacją jest ta dla „Czarnej Pan-
tery” Ryana Cooglera. To pierwszy raz w ponad
dziewięćdziesięcioletniej historii Nagród Akade-
mii, by produkcja o superbohaterze dostała wyróż-
nienie w kategorii Najlepszy Film. Pozostałe nomi-
nacje, wszystkie w kategoriach technicznych, są
natomiast stałą strawą dla tego typu obrazów.

Sześć szans na wygraną ma „Czarne Bractwo.
BlackKklansman” Spike’a Lee, czyli oparta na
prawdziwych wydarzeniach zaskakująca opo-
wieść o czarnoskórym policjancie, który z pomo-
cą kolegi po fachu, zinfiltrował jedną z komórek
Ku Klux Klanu. Przewrotna historia, nietuzinko-
wy humor, świetne aktorstwo oraz intrygujące
przesłanie ku przestrodze, zaskarbiły sobie serca
krytyków. 

Pięć nominacji otrzymał świetny komediodra-
mat „Green Book” Petera Farrelly’ego, opowia-
dający o niecodziennej przyjaźni ciemnoskórego
muzyka i włoskiego imigranta w nieprzychylnych
odmienności południowych stanach Stanów Zjed-
noczonych. Film stanowi typowe starcie charak-
terów, które jednak prowadzi też do większych ce-
lów i staje się opowieścią ku pokrzepieniu serc.

Tyle samo nominacji zdobyła biografia Fred-
diego Mercury’ego i historia zespołu Queen, czy-
li „Bohemian Rhapsody” Bryana Singera. Obraz
otrzymał już w tym roku statuetkę dla Najlepsze-
go Dramatu podczas styczniowych Złotych Glo-
bów i zyskał ogromną przychylność publiczno-
ści, pozwalając na nowo odkryć magię utworów
legendarnej grupy.

Kto zgarnie najważniejszego Złotego Rycerza
2019 roku dowiemy się za miesiąc, w nocy 24
lutego.

M i c h a ł  K a c z o ń

Park i ogrody wokół pała-
cu w Wilanowie zamiesz-
kuje wiele gatunków ro-
ślin i zwierząt. Można je
oglądać nawet zimą. 27
stycznia planowane są te-
matyczne warsztaty przy-
rodniczo-plastyczne, pod-
czas których można po-
znać różne ciekawostki
przyrodnicze. 

Uczestnicy dowiedzą się wie-
le na temat roślin i zwierząt ży-
jących w królewskich ogrodach.
Zobaczą też interesujące przy-
rodnicze eksponaty oraz spró-

bują swych sił w pracach pla-
stycznych i manualnych. Spo-
tkania prowadzone są w zabyt-
kowym budynku dawnej Pom-
powni, obecnie przyrodniczej
pracowni edukacyjnej.

Najbliższe zimowe spotkanie:
27 stycznia, godz. 11.00–14.00.

W czasie warsztatów dowie-
my się też, czym są tropy, a czym
ślady zwierząt. Spróbujemy swo-
ich sił, jako tropiciele różnych
parkowych gatunków. Przeko-
namy się, co jeszcze świadczy o
obecności zwierząt na terenie
ogrodów. W części plastycznej

spotkania stworzymy rysunko-
we historie pisane tropami.

Zasady uczestnictwa: Udział
w zajęciach po wykupieniu bi-
letu wstępu do parku. Bilety do-
stępne w kasie muzeum lub on-
line. Liczba miejsc nie jest ogra-
niczona. Można dołączyć w do-
wolnym momencie trwania spo-
tkania. 

Miejsce: Pompownia (zabyt-
kowy budynek nad Jeziorem Wi-
lanowskim).

bilety@muzeum-wilanow.pl
tel.: 22 544 28 50 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i  

Warszawskie Muzeum Zie-
mi Polskiej Akademii Na-
uk to nie tylko placówka
naukowa, bo ma również
salę ekspozycyjną, w któ-
rej pokazywane są cieka-
we wystawy sztuki. W
gmachu położonym przy
Alei Na Skarpie swoje pra-
ce pokazuje artystka ma-
larka Magdalena Haj-
nosz.

Przy pierwszym kontakcie z
obrazami Magdy można odnieść
wrażenie, że mamy do czynienia
z abstrakcją. Po głębszej analizie
widać jednak, że są to pejzaże,
kompozycje inspirowane natu-
rą. Dostrzegamy zachmurzone
niebo, fale skłębione po hory-
zont, płachty jaskrawo żółtych i
zielonych pól. 

Rzeczywisty pejzaż jest dla au-
torki jedynie punktem wyjścia
do dalszej pracy. Przy pomocy
szerokich pociągnięć pędzla po-
wstają ekspresyjne formy przy-
wołujące znane wszystkim wi-
doki. Z rozmytych plam farby

wyłaniają się zawirowania po-
wietrza i kłębowiska burzowych
chmur. Układające się na prze-
mian plamy czerwieni, zieleni i
błękitu sugerują ruch sfalowa-
nej wody. 

Malarstwo Magdaleny Haj-
nosz można odczytywać na
wiele sposobów, wystarczy uru-
chomić wyobraźnię. Oglądają-
cy mają tutaj niemal nieograni-

czone pole do popisu. Pozosta-
wiając niedopowiedziane partie
obrazów, artystka zachęca wi-
dza do wzięcia udziału w proce-
sie kreacji. 

Magdalena Hajnosz jest ar-
tystką z dużym dorobkiem twór-
czym. Swoje prace prezentowa-
ła już wielokrotnie w wystawach
indywidualnych i zbiorowych.

i r o s ł a w  M i r o ń s k i

W połowie stycznia odbyło się w Domu
Sztuki pięciodniowe XXV (słownie: dwu-
dzieste piąte!) Seminarium Filmowe dla
Maturzystów „Wiek XX i XXI w zwiercia-
dle kina” (Początkowo w nazwie był
oczywiście tylko wiek XX, bo XXI jeszcze
nie nadszedł).

Na uroczyste otwarcie przybyli: zastępca burmi-
strza Ursynowa Klaudiusz Ostrowski oraz Hanna
Ochremiak-Sadowska z Wydziału Kultury w Urzę-
dzie Dzielnicy Ursynów. Kiedy tego samego dnia
nadeszła tragiczna wiadomość o śmierci prezyden-
ta Gdańska Pawła Adamowicza, organizatorzy i
uczestnicy XXV Seminarium uczcili Jego pamięć
minutą ciszy.

Niezwykłe jest nie tylko tak długie trwanie Se-
minarium Filmowego dla Maturzystów – wspólnej
inicjatywy edukacyjno-kulturalnej dwóch ursy-

nowskich placówek: LXIII Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Lajosa Kossutha i Domu Sztuki SMB „Ja-
ry” – ale również to, że od jej pierwszej edycji po
dwudziestą piątą „pilotują” ją te same trzy osoby.
Są nimi: Hanna Wiśniewska (polonistka z „Kossu-
tha”, pomysłodawczyni przedsięwzięcia – na zdję-
ciu) oraz filmoznawcy Grzegorz Pieńkowski i – z
ramienia Domu Sztuki – Andrzej Bukowiecki. 

Przez długi czas partnerem Seminarium była
Filmoteka Narodowa (obecnie FINA), z jej byłym
dyrektorem Waldemarem Piątkiem. Od 2006 ro-
ku Seminarium jest międzyszkolne, od wielu lat
– finansowane ze środków Dzielnicy Ursynów
(dzięki czemu uczniowie uczestniczą w nim bez-
płatnie), a jego XXII edycja wygrała przegląd „War-
szawska Nagroda Edukacji Kulturalnej” w katego-
rii szkół ponadgimnazjalnych.

Program tegorocznego, „srebrnego” Semina-
rium wypełniły znakomite wykłady, m. in. prof. dr
hab. Piotra Zwierzchowskiego i red. Janusza Wró-
blewskiego (krytyka filmowego z tygodnika „Po-
lityka”) oraz wybitne filmy: fabularne i dokumen-
talne, polskie i zagraniczne, klasyczne i nowe. Po
projekcji współczesnego dramatu społecznego
Andrzeja Jakimowskiego „Pewnego razu w listo-
padzie” odbyło się interesujące spotkanie z reży-
serem. Młodzież fantastycznie reagowała na filmy,
zadawała wykładowcom wiele ważnych pytań.

Na dyskusji podsumowującej XXV Seminarium
oceniła je wysoko, podobnie jak dyrektorzy i na-
uczyciele „Kossutha” i XXVIII L.O. im Jana Kocha-
nowskiego, a także wielu innych warszawskich
szkół. Zresztą dwadzieścia cztery wcześniejsze
Seminaria też były udane. 

A B U

W najbliższą sobotę (26 stycznia), Nato-
liński Ośrodek Kultury (ul. Na Uboczu 3)
zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu
Dawnych Wspomnień Czar. Stałych by-
walców na tę imprezę nie trzeba specjal-
nie namawiać, bo cykl od wielu lat cieszy
się niesłabnącym zainteresowaniem i re-
nomą. 

Gościliśmy już na tej scenie wiele znakomitych
artystów i zespołów. Ale wybaczcie, tym razem nie
mogę sobie odmówić przyjemności zarekomendo-
wania czegoś naprawdę niezwykłego i wyjątkowe-
go. Wystąpi bowiem Mała Orkiestra Dancingo-
wa, w nazwie mała, a w istocie wielka.

Miałem okazję wysłuchać jej kilkakrotnie, bo od
dwóch lat przygrywa na potańcówkach w stylu re-
tro w Klubie SPATiF przy al. Ujazdowskich (naj-
bliższa w przyszły piątek, 31 stycznia), wystąpi-
ła podczas XV Ogólnopolskiego Festiwalu Pio-
senki Retro im. Mieczysława Fogga w 2018 roku,
zdobywając honorowe wyróżnienie Złoty Liść
Retro i podbijając serca publiczności radomskiej
Uliczki Tradycji.

Orkiestrę założył i prowadzi Noam Zylberberg,
młody dyrygent i pianista, sięgając do korzeni,
czyli utworów z okresu dwudziestolecia między-
wojennego. Zespołów grających te utwory jest
wiele, ale on jeden gra je bez udziwnień i nowo-
czesnej aranżacji, po prostu tak, jak zostały skom-
ponowane. Jest wierny oryginalnym partyturom,

oddaje w pełni atmosferę dancingów w warszaw-
skiej Adrii, gdzie grały orkiestry Artura Golda i
Jerzego Petersburskiego. To brzmienie trzeba
usłyszeć! Zwłaszcza, że Noamowi udało się pozy-
skać do zespołu wyśmienitych muzyków. Jestem
pewien, że spędzicie Państwo z Małą orkiestrą
dancingową niezapomniane chwile. A i potań-
czyć będzie można, jako, że karnawał w pełni.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Walka o Złotego Rycerza rozpoczęta!

Przyrodnicze warsztaty dla rodzin 

Malarstwo Magdaleny Hajnosz

Srebrne wesele pewnej inicjatywy

Tego nie wolno przegapić!
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M a r i a n  M a r e k  D r o z d o w s k i

Zespół Urzędu Statystycznego w
Warszawie pracujący pod kie-
rownictwem  Tomasza Zegara i
Małgorzaty Bieńkowskiej po-
zwala nowym władzom miasta i
dzielnic zasugerować istotne po-
stulaty oparte na danych staty-
stycznych. Czy Warszawa speł-
nia należycie swoje funkcje jako
stolica kraju i Mazowsza?

N ie wszyscy zdajemy sobie
sprawę, że na tle średnich
krajowych jesteśmy miastem

uprzywilejowanym . Od lat liczba za-

meldowanych w nim mieszkańców nie
może przekroczyć  1,8 mln, mimo że
mamy 443 303 podmioty gospodarki
narodowej, 51 przedsiębiorstw pań-
stwowych.  173 067 spółek głównie han-
dlowych ze stosunkowo małą ilością
kapitału zagranicznego, 1542 spółdziel-
nie, 7199 fundacji oraz 7786 stowarzy-
szeń i organizacji społecznych.

Na Ursynowie, liczącym oficjal-
nie 150,3 tys. mieszkańców,
mamy 31 452 podmioty go-

spodarki narodowej. Nie mamy przed-
siębiorstw państwowych, ale jest 8765
spółek, głównie handlowych, w tym
1251 z udziałem kapitału zagraniczne-
go, 120 spółdzielń, 411 fundacji plus
505  stowarzyszeń i organizacji spo-
łecznych. 

W strukturze branżowej  dominują
podmioty gospodarki narodowej, zwią-
zane z handlem  i naprawą pojazdów,
informacją i komunikacją, budownic-
twem i z przemysłem. 

Przeciętne zatrudnienie wynosi  w
Warszawie 1060 tysięcy, w Krakowie
220 tys., we Wrocławiu 185 tys., w Łodzi
133 tys., a w  Katowicach 127 tys. Prze-
ciętne wynagrodzenie brutto  w War-
szawie – wynosząc ponad 6123 złotych,
jest prawie dwukrotnie większe  od prze-
ciętnego wynagrodzenia w Białymsto-
ku, Gorzowie Wielkopolskim i Kielcach.

W pierwszym półroczu 2018 r. stopa
bezrobocia wynosiła w Warszawie 1,8,

w Białymstoku 6,6, w Łodzi 5,9, w  Lu-
blinie 5,7, w Rzeszowie 5,5, w Kiel-
cach 5,4.

Zarówno ściana wschodnia, jak i za-
chodnia, a także Świętokrzyskie czeka-
ją na nowy strumień inwestycji, by nie
być przysłowiową  Polską „B”.

Warszawę stać było w pierwszym
półroczu 2018 r. na oddanie do użytku
10 083 mieszkań, podczas  gdy w tym
samym czasie  Zielona Góra otrzymała
ich raptem 257, a Olsztyn 316.

Olbrzymie dysproporcje istnie-
ją w wydatkach budżetowych
na jednego mieszkańca  War-

szawy w porównaniu do innych  metro-
polii III Rzeczypospolitej, podobnie jak
w zestawieniu mieszkańców miast ścia-
ny wschodniej i zachodniej, co sygnali-
zują krajowe roczniki statystyczne. Wy-
datki te są często dwukrotnie większe w
Warszawie w stosunku do wydatków
większości miast polskich 

Uprzywilejowanie Warszawy byłoby
jeszcze bardziej widoczne, gdyby jej

„Przegląd Statystyczny” miał możliwość
informowania o rozmiarach korzysta-
nia z funduszy unijnych przez stolicę i
inne miasta w Polsce. Tej ważnej infor-
macji brakuje w „Przeglądzie Staty-
stycznym Warszawy”.

Boom inwestycyjny, który Warsza-
wa przeżywa od kilka lat, tylko w
skromnym zakresie dotarł do  Lublina,
Białegostoku,  Suwałk , Augustowa,
Opola, Kielc, .Ziemi Nadodrzańskiej.

Na samym Mazowszu widać olbrzy-
mie  dysproporcje w modernizowa-
niu infrastruktury technicznej War-
szawy na tle Garwolina, Łaskarzewa,
Sobolewa, Nowego Dworu Mazowiec-
kiego, Płońska, Ciechanowa i innych
miast.

Do szczególnie zaniedbanych
w całej Polsce należą inwe-
stycje w gospodarkę wodną,

których skromna skala nie pozwala
uruchomić żeglugi śródlądowej, a tak-
że inwestycje zmierzające do   zasad-
niczej zmiany gospodarki energetycz-
nej i ochrony klimatu. Inwestycje te są
niezbędne dla ratowania Warszawy i
całego kraju przed klęską powodzi al-
bo suszy.

Dzisiaj nie słuchać o gazyfikacji wę-
gla i zasadniczej modernizacji metod
gazyfikacji, o które upominali się kiedyś
wybitni eksperci karbochemii: wicepre-
mier  Eugeniusz Kwiatkowski i  prof.
Wojciech Świętosławski.

Można postawić  następne pytanie:
czy potrafimy w Warszawie i na Ursyno-
wie korzystnie wpływać na ruch lud-
ności? 

M amy ciągle wysoki wskaźnik
zgonów na 1000 mieszkań-
ców. Wynosi on w całej War-

szawie 10.9, w Śródmieściu przekracza
16, na Ochocie 15, a  zbliża się do tego
wskaźnika na  Woli, Pradze Północ i Żo-
liborzu. Na Ursynowie wynosi 6, w Wi-
lanowie i Białołęce 4. Troska o poprawę
stanu zdrowotnego mieszkańców War-
szawy, szczególnie jej starych dzielnic,
winna dominować w działaniach na-
szych nowych władz samorządowych.

Ujemny przyrost naturalny występu-
ję  w Warszawie ze szczególną jaskra-
wością w Śródmieściu (-7,45), Pradze
Północ (-4,68) i Ochocie (- 4, 52) . Na
Ursynowie przyrost jest dodatni
(+4,96) , ale nie na skalę Wilanowa,
gdzie wynosi 16,62 i Białołęki – 12,83.

Mamy w Warszawie od wielu lat 118
kobiet na 100 mężczyzn, ponad 120 w

Śródmieściu, Żoliborzu, Ochocie, Wo-
li i Bielanach. Na Ursynowie natomiast
114. Nie jest to sytuacja normalna. War-
szawski rynek pracy powinien energicz-
niej szukać  mężczyzn zawodowo czyn-
nych dla właściwego rozwoju miasta.

J ednym z najtrudniejszych pro-
blemów jest dostosowanie in-
frastruktury miejskiej do po-

trzeb rosnącego odsetka seniorów. W
pierwszym półroczu 2018 roku War-
szawa posiadała  424 236 osób w wie-
ku poprodukcyjnym, w tym 291381 ko-
biet. Co czwarty mieszkaniec Warszawy
to senior.

Na Ursynowie jest to szczególnie waż-
ny problem, ponieważ mieszka w tej
dzielnicy 35 095 osób w wieku popro-
dukcyjnym, w tym 23 133 kobiety. Część
z tych osób, przy odpowiednich zachę-
tach ekonomicznych, mogłaby wrócić
do pracy i polepszyć  tym samym sytu-
ację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
narażonego na poważny kryzys finanso-
wy w obsłudze  emerytur i rent

Czy potrafimy racjonalnie gospoda-
rować strukturą geodezyjną Warszawy
i  Ursynowa?

Powierzchnia geodezyjna Warszawy
to  51724 ha, w tym  grunty zabudowa-
ne i zurbanizowane stanowią tylko
29192 ha, grunty rolne  12152 ha, a
grunty leśne oraz zadrzewione,  zakrze-
wione i grunty pod wodami 1756.
Rzadko opinia publiczna dowiaduje się

o sposobach zagospodarowania wspo-
mnianej struktury geodezyjnej. Naj-
większy niepokój  budzi  bałagan  na
1318 ha terenów kolejowych w obrę-
bie Warszawy, a także na części  2393
ha terenów przemysłowych, po za-
mkniętych zakładach. Często na 370
ha nieużytków warszawskich  obser-
wujemy góry niewywiezionych śmieci.

Z myślą o poprawie klimatu  władze
miejskie powinny zadbać o stworzenie
zachęt dla korzystania z transportu pu-
blicznego celem radykalnego ograni-
czenia ruchu prywatnych samochodów
w centralnych dzielnicach miasta

J eśli chodzi o opady w mm,  to w
latach 2016-2018  obserwujemy
ich olbrzymie zróżnicowanie w

miesiącach styczeń- czerwiec. Wynosi-
ły one  kolejno  w 2016 r. – 536 mm, w
2017  – 280 mm, w 2018 –  126 mm.

Zmalała w tym czasie liczba dni na-
słonecznionych.

Oficjalny wskaźnik wzrostu cen po-
dawany jest jako 1,1 %. Moim zdaniem,

jest on bardzo zaniżony. Chociaż nie
mamy dokładnych informacji o meto-
dologii jego obliczania, dane „Przeglą-
du Statystycznego Warszawy”,  a
przede wszystkim obserwacje ruchu
cen wskazują, że wskaźnik ten jest
znacznie większy. Według oficjalnych
danych tylko w drugim kwartale 2018
r. ceny podstawowych produktów żyw-
nościowych, takich jak masło, sery, jaj-
ka wzrosły od kilkunastu do kilkudzie-
sięciu procent, wzrosły też ceny bile-
tów kolejowych i miejskich, usług bu-
dowlanych, fryzjerskich, lekarskich, ko-
mornego. Poprzez poziom cen ludzie
oceniają każdą władzę, dlatego wyja-
śnianie ich poziomu i przyczyn wahań,
często usprawiedliwionych warunka-
mi atmosferycznymi, poziomem cen
światowych, potrzebą niezbędnych in-
westycji – należy do obowiązków każ-
dej demokratycznej władzy.

Przed wojną wskaźnik kosztów
utrzymania był przedmiotem
analiz przede wszystkim

związków robotniczych i pracowni-
czych  i nielicznych w tym czasie in-
stytutów naukowych, m. in. Głównego
i Warszawskiego Urzędu Statystyczne-
go, Instytutu Badania Koniunktur Go-
spodarczych i Cen, Instytutu Gospo-
darstwa Społecznego, Instytutu Spraw
Społecznych.

Refleksje o bezpieczeństwie publicz-
nym w  Warszawie i na Ursynowie

M ieszkamy w ogólnie niebez-
piecznym mieście i na
względnie bezpiecznym Ur-

synowie. Tylko w pierwszy półroczu
2018  stwierdzono w Warszawie 24 108
przestępstw, w tym 17 333 o charakte-
rze kryminalnym, 5306 o charakterze
gospodarczym  i 907 drogowych.
Wskaźnik wykrywalności sprawców
przestępstw, poza przestępstwami dro-
gowymi,  (95,6 %) jest nieduży, zwłasz-
cza jeśli chodzi o przestępstwa o charak-
terze kryminalnym (48,4 %). Najniż-
sza wykrywalność sprawców  dotyczy
przestępstw przeciwko  obrotowi pie-
niędzmi  i papierami  wartościowymi
(2,1 %) oraz przeciwko mieniu (40,7
%). Niepokojąco wysoki jest poziom
przestępstw drogowych. W 2017 r. by-
ło ich  1072 (1271 ofiar, w tym 48 śmier-
telnych i 1223 rannych). W tym czasie
odnotowano w Warszawie 29 334 ko-
lizje drogowych. W pierwszym półroczu
2018 r. było w Warszawie 755 ofiar wy-
padków drogowych, w tym 16 śmiertel-

nych (729 rannych ofiar) i 13 630 koli-
zji drogowych.

Straż Miejska na Ursynowie w  pierw-
szym półroczu 2018r. odnotowała
skromniejsze zakłócenia porządku pu-
blicznego w liczbie 13 125. Najwięcej
dotyczyło naruszeń porządku  w ruchu
drogowym (7116), utrzymania  porząd-
ku w miejscach publicznych (3288),
czystości w obiektach  użyteczności pu-
blicznej (1374) i antyspołecznego  trak-
towania zwierząt (1066)

R ozbudowana  w przyszłości
informacja „ Przeglądu Staty-
stycznego Warszawy”  służyć

powinna władzom miejskim i dzielnico-
wym, a przede wszystkim szerokim krę-
gom społeczeństwa obywatelskiego, w
tym tzw. konstruktywnej opozycji. Ja-
ko varsavianista oczekiwałbym  infor-
macji o wynikach ostatnich wyborów
samorządowych w Warszawie, szerszej
informacji o cenach i kosztach utrzy-
mania, o stanie służby zdrowia i sytuacji
w szkolnictwie wszelkiego typu, o
uczestnictwie warszawiaków  w do-
brach kultury (radio, telewizja, kino,
teatr, muzea). Brakuje także informacji
o warszawskim życiu sportowym i reli-
gijnym. Poza tym ważne wydają się po-
równania Warszawy z innymi stolicami
europejskimi i z innymi polskimi me-
tropoliami, jak również informacje o
dzielnicach warszawskich w różnych
przekrojach problemowych.

Przegląd Statystyczny Warszawy i Ursynowa za drugie półrocze 2018 roku

Słaba płeć wciąż przeważa w mieście
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Pewien wielki człowiek, moim zdaniem najwybitniejsza postać światowej
sceny politycznej w XX wieku, powiedział po wybraniu go na prezyden-
ta kraju: “Wyrzućcie swoje noże i maczety do oceanu. Od dzisiaj bo-

wiem biali nie są już waszymi wrogami, są rodakami i współobywatelami tworzą-
cego się wielokolorowego państwa”. Człowiek ten nazywał się Nelson Mandela.
Po odsiedzeniu 27 lat w więzieniu o zaostrzonym rygorze na Robben Island został wybrany prezy-
dentem Republiki Południowej Afryki. Przebywając przez ponad ćwierć wieku w ciężkim więzie-
niu pojął, że by wygrać, musi nauczyć się współżyć z najgorszymi wrogami. „Nigdy nie wpadałem
w gniew, bo to oznaczało oddanie się w ręce tych, którzy mnie więzili. Mój własny gniew po pro-
stu by mnie zniszczył”. Te słowa dedykuję naszym zacietrzewionym politykom, którzy bredzą o po-
jednaniu i odejściu od mowy nienawiści, a zaraz potem skaczą sobie do gardeł.  

W RPA czarni obywatele byli przez wiele dziesięcioleci traktowani jak podludzie, nie posiadali
w praktyce żadnych praw. Mandela szybko zrozumiał, że skoro on potrafi dogadać się ze swoimi
więziennymi oprawcami, być może jego czarni rodacy będą mogli dogadać się z białą mniejszością.
Można postawić tezę, że strażnicy byli dla niego czymś w rodzaju królików doświadczalnych. Re-
lacje z nimi wykorzystał później jako prezydent RPA. Nelson Mandela był genialnym negocjatorem.
Prasa opisywała jak potrafił zjednać sobie dawnych wrogów. „Bardzo miło pana poznać, od wielu
lat czytam pana teksty. Są znakomite.” – powiedział na pierwszej konferencji prasowej, zorganizo-
wanej w pałacu prezydenckim, do osłupiałego ze zdziwienia dziennikarza, który przez lata nazy-
wał go na łamach swojej gazety terrorystą, mordercą i wrogiem nr 1 państwa, domagając się wy-
mierzenia Mandeli kary śmierci. Kolejny przykład to Niel Barnard, mający krew na rękach szef okry-
tych ponurą sławą południowoafrykańskich tajnych służb. W jaki sposób Mandela przeciągnął te-
go zakamieniałego wroga czarnych na swoją stronę, na zawsze pozostanie tajemnicą. Prawda jest
taka, że w przyszłości Barnard wymawiając nazwisko Mandeli potrafił wzruszyć się do łez. 

N elson Mandela podczas swoich niezliczonych publicznych wystąpień ani słowem  nie
wspomniał o apartheidzie i nikomu nie wypomniał wspierania nieludzkiego systemu. Na-
wet tym, którzy przez całe lata dopuszczali się straszliwych zbrodni. Zachowywał się tak,

jakby apartheid obowiązywał od niepamiętnych czasów na przykład na Księżycu, a nie w jego ro-
dzinnym kraju. Zyskał na całym świecie szacunek, ponieważ mimo wielu doznanych krzywd po-
trafił wybaczać, stając się tym samym człowiekiem pokoju. Ten wybitny polityk powinien być wzo-
rem dla naszych przywódców, m. in. dla Jarosława Kaczyńskiego, który jest propaństwowcem i z
gruntu uczciwym facetem, ale niestety nie jest człowiekiem pokoju. Nie potrafi, tak jak Mandela,
pozyskiwać sobie sympatii i przychylności politycznych konkurentów. Wybiera konfrontację zamiast
popartego zręczną retoryką dialogu i przez to zwiększa liczbę niechętnych mu obywateli. Mógłby
przeprowadzić reformę państwa, która faktycznie jest konieczna, w sposób pokojowy i przejść do
historii jako wielki reformator, ale nie leży to w jego naturze. Nawiasem mówiąc, Jarosławów Ka-
czyńskich jest na naszej scenie politycznej cały tabun. Ci ludzie potrafią uprawiać politykę wyłącz-
nie za pomocą maczugi, więc ich obłudne gadki o konieczności rezygnacji z mowy nienawiści to mgła
i dziadowski pic.     

Długoletni więzień, a potem prezydent Nelson Mandela jest powszechnie czczony za to, że po-
trafił wznieść się ponad nienawiść oraz wielowiekowe podziały. Za jego rządów powołano Komi-
sję Prawdy i Pojednania badającą zbrodnie apartheidu. Siepacz z tajnych służb czy czarny bojow-

nik o wolność, każdy z nich mógł stanąć
przed komisją udzielającą amnestii, by
prosić o łaskę oraz wybaczenie. Z tej
drogi skorzystało kilka tysięcy osób. Mó-
wi się, że tak naprawdę sponiewierany
przez zbrodniczy system skazaniec, któ-
ry odsiedział w strasznych warunkach
ponad 9 tysięcy dni, w duchu wcale nie
wybaczył swoim oprawcom. Zachowy-
wał się jednak tak, jakby dokonał ra-

chunku odpuszczenia im wszelkich win. I na tym polegała jego wielkość. 
Pojednanie to wielkie słowo, szczególnie cenne w naszych czasach, czasach konfliktów zbrojnych,

społecznych niepokojów i ludzkich dramatów. Polacy, mam na myśli naszych polityków, nie potra-
fią pojednać się z Rosjanami i wybaczyć im zbrodni katyńskiej. A przecież sowieccy zbrodniarze, po-
dobnie jak ich polskie ofiary, dawno są w grobie, a zbrodniczy system upadł. Naszych zginęło w Ka-
tyniu kilkanaście tysięcy, a w łagrach nawet dziesięć razy więcej. Jednak nieludzka ziemia pochło-
nęła nie tylko setki tysięcy polskich istnień, ale także miliony własnych obywateli, jak również
Niemców i tysiące zachodnich komunistów, którzy wpadli w łapy stalinowskich zbrodniarzy. 

W ymordowane przez niemieckich nazistów miliony Żydów nie były żadną przeszkodą dla
rządu państwa Izrael, by wybaczyć Niemcom, co prawda za sutą kasę, krzywd ponie-
sionych w Europie przez współrodaków. Dzisiaj oba państwa żyją w wielkiej zgodzie,

podobnie jak Japonia ze Stanami Zjednoczonymi, które w 1945 r. dopuściły się w tym kraju zbrod-
ni przeciwko ludzkości. Bo jak inaczej nazwać zrzucenie dwóch bomb atomowych na Hiroszimę i
Nagasaki w sytuacji, kiedy japońskie siły zbrojne już dogorywały, a kraj był w praktyce wydany na
łaskę i niełaskę zwycięzców. Tam kilkaset tysięcy osób nie zginęło, lecz wyparowało do atmosfery.
Mimo to przeciętny Japończyk, jak również rząd tego państwa, nie pałają dzisiaj nienawiścią do USA.
Wprost przeciwnie, oba kraje współpracują ze sobą na każdym polu, a Hiroszima i Nagasaki prze-
niosły się na karty historii jako przestroga. W każdą rocznicę zrzucenia bomby atomowej na Hiro-
szimę w mieście odzywa się dzwon pokoju, a ludzie zamierają w bezruchu. W ceremonii upamięt-
niającej ofiary bierze udział... przedstawiciel USA. Tak wygląda prawdziwe pojednanie. 

Wojskowy reżim generała Jorge Videli ma na sumieniu życie kilkudziesięciu tysięcy Argentyń-
czyków, wiele niewinnych osób zostało uwięzionych i poddanych torturom. Tysiące bestialsko za-
mordowano zrzucając ich żywcem z helikopterów wprost do oceanu. Ciał nigdy nie odnaleziono.
Wśród ofiar znaleźli się także kilkunastoletni uczniowie, którzy w nocy z 15 na 16 września 1976 r.
w akcji pod kryptonimem „Noc Ołówków” zostali porwani przez tajną policję i przepadli bez wie-
ści. Po upadku dyktatury wojskowych i przywróceniu w Argentynie demokracji powołano komisję
prawdy CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), która zajęła się bada-
niem przypadków naruszania praw człowieka. Tysiące siepaczy proszących o łaskę amnestionowa-
no, opornych skazano na więzienie, po czym lata dyktatury przekazano do dyspozycji historyków.
Pojednanie narodowe stało się faktem, choć organizacja o nazwie “Matki z Placu Majowego” każ-
dego roku przypomina Argentyńczykom o czasach zbrodniczego systemu. 

W e wrześniu 1973 r. generał Augusto Pinochet przeprowadził w Chile zamach stanu i prze-
jął nad krajem władzę absolutną. Jego polityczna policja DINA natychmiast rozpoczę-
ła wprowadzanie w życie planu represji. Tortury i zaginięcia stały się elementem poli-

tyki państwa. Ponad 2 tysiące Chilijczyków straciło życie. Los kilkunastu tysięcy osób zaginionych
w okresie rządów wojskowej junty pozostaje nieznany. W toku poszukiwań systematycznie odkry-
wano szczątki ludzkie w setkach ukrytych grobów. Po upadku reżimu utworzono w roku 1990 dwie
instytucje, których celem było ustalenie prawdy na temat zaginięć i egzekucji pozasądowych, a tak-
że śmierci wskutek tortur. Narodowa Komisja Prawdy i Pojednania oraz jej następczyni Narodowa
Korporacja Reparacji i Pojednania zajęły się rozliczaniem zbrodniarzy. Ci, którzy okazali skruchę i
poprosili o wybaczenie, uniknęli więzienia. Na tym polegał proces pojednania. W swoje 91. urodzi-
ny generał Augusto Pinochet ogłosił, że bierze na siebie „polityczną odpowiedzialność” za wydarze-
nia będące konsekwencją przeprowadzonego przez niego zamachu stanu. Jednak do swojej śmier-
ci nie przeprosił za zbrodnie popełnione w czasach dyktatury.

Zdaniem Elizabeth Jelin, wybitnej argentyńskiej socjolożki, pamięć i zapomnienie lub pamię-
tanie i amnezja społeczna wraz z jej zinstytucjonalizowaną formą amnestii są integralną częścią
procesu konstruowania tożsamości oraz budowania instytucji demokratycznych. Zdaniem Nelso-
na Mandeli, wybaczenie uwalnia duszę i niweluje strach. Fundamentem pojednania, także naro-
dowego, jest wzajemne wybaczenie sobie doznanych i wyimaginowanych krzywd. Bez takiego ak-
tu pojednanie jest niemożliwe. Czy Kaczyński, Ziobro, Kuchciński, Pawłowicz potrafią wybaczyć
Schetynie, Tuskowi, Sikorskiemu,Niesiołowskiemu - i na odwrót - doznane afronty, by móc się po-
jednać? Moim zdaniem, pierwej piekło zamarznie, niż do tego dojdzie. I dlatego mój niepokój o
losy kraju ciągle rośnie. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Jedna się kto może, a oni wciąż na noże

„Pojednanie to wielkie 
słowo, szczególnie cenne 
w naszych czasach, czasach
konfliktów zbrojnych, 
społecznych niepokojów 
i ludzkich dramatów”

Przeżyłem właśnie wielkie wzruszenie. Zostałem zaproszony (jako dzia-
dek) do przedszkola, do którego chodzi mój dwuletni wnuczek na występ
z okazji dnia babci i dziadka. Niestety, maluch zachorował, w związku z

czym nie mogliśmy z babcią uczestniczyć w niezwykle ciekawie zapowiadającym
się wydarzeniu. Jego częścią miało być powitanie zaproszonych tam babć i dziad-
ków, które brzmiało mniej więcej tak: „Witaj babciu, witaj dziadku muuu…” Nie jestem pewien czy
chodziło o „mój” czy też o onomatopeję ryku krowy „muuu”. Jak wspomniałem wnuk mój ma za-
ledwie dwa latka i w jego wykonaniu brzmiało to tak, że mogło chodzić o jedno lub drugie. Nie zmie-
nia to faktu, że wydarzenie stanowiło wielkie przeżycie dla zacnych gości, czyli dziadków i babć, w
którym z przyczyn niezależnych nie uczestniczyłem. Każdy, kto przeżył podobne chwile, wie jak
bardzo są emocjonalne, zarówno dla dziecka jak i dla dziadków i babć. Niczego nie da się z tym
porównać, a nieporadne zdania wypowiadane albo wyśpiewywane przez malucha, w których pa-
dają słowa „babcia” i „ dziadek” zapadają na długo w pamięci. 

Przy bardziej chłodnym zastanowieniu dochodzimy do wniosku, że to właśnie babcie i dziadko-
wie są tym, co łączy aż trzy pokolenia. Babcie i dziadkowie stanowią niezwykle ważny czynnik kul-
turowy i społeczny, wnoszący do społeczeństwa wartość samą w sobie. Babcie i dziadkowie, jesz-
cze do niedawna kojarzeni byli z niepełnosprawnością, z nieporadnością. Z grupą społeczną, któ-
ra sama wymaga opieki i troski pozostałych członków rodziny, lub jeśli takowej brak stanowiących
ciężar dla reszty społeczeństwa, dla osób czynnych zawodowo i odprowadzających podatki do bu-
dżetu. Oczywiście, babcie i dziadkowie również płacą podatki od swoich dochodów, od rent i eme-
rytur. Płacą też składkę ubezpieczeniową etc. Nie zmienia to faktu, że są postrzegani jako ciężar dla
społeczeństwa, co już samo w sobie jest całkowitą bzdurą, ale taki pogląd, choć ma niewiele wspól-

nego z prawdą, pokutuje wśród niektó-
rych (na szczęście, nielicznych) osób. 

Abstrahując od tej grupy ludzi stano-
wiących mimo wszystko część naszego
społeczeństwa, należy podkreślić nie-
zwykle pozytywną rolę babć i dziadków.
Uczestniczą oni nie tylko w wychowa-
niu nowego pokolenia, ale wiele (wielu)
z nich pełni różne ważne role społeczne.
Babcie i dziadkowie w niczym dziś nie

przypominają swoich poprzedników – zacnych staruszków, którzy ze względu na swe zasługi cza-
sem byli traktowani przez tzw. ogół lepiej, a czasem jako ci, którzy stoją na drodze do kariery mło-
dych. Dzisiejsi seniorzy to niejednokrotnie ludzie czynni zawodowo, uczestniczący w szeroko rozu-
mianym życiu publicznym, politycznym, artystycznym etc. Niektórzy całkiem nieźle sobie radzą,
również w mediach, które z zasady są zaprogramowane na propagowanie młodości. Hołdują bo-
wiem zasadom rynkowym, czyli lansowaniu pięknych, młodych, zdrowych i najlepiej bogatych. Jak
wiadomo, w przypadku seniorów trudno tym wymaganiom sprostać. 

Ludzie starsi kojarzeni są z mądrością i doświadczeniem niczym sowa. Dlatego pojawiają się w
programach naukowych, politycznych, typu „gadające głowy” w telewizji, radiu i w innych mediach.
Próżno ich jednak szukać w innych medialnych produkcjach rozrywkowych. Chyba że występują
niczym nieszczęsny dziadek (Jan Kobuszewski) w niezapomnianej „Rodzinie Poszepczyńskich” –
znakomitym słuchowisku radiowym nadawanym w odcinkach, autorstwa Macieja Zembatego i Jac-
ka Janczarskiego, emitowanym w latach 1972-1998 w Programie Trzecim Polskiego Radia, lub bab-
ka w popularnym sitcomie „Świat według Kiepskich” – żywicielka rodziny z powodu stałego świad-
czenia, które otrzymywała z ZUS, w której rolę wcieliła się niezapomniana Krystyna Feldman. 

Te pejoratywne poniekąd przykłady więzi międzypokoleniowej pokazywanej w różnego rodza-
ju twórczości humorystycznej na szczęście odchodzą do przeszłości w rzeczywistym życiu, choć wciąż
pokutują w szeroko pojmowanej kulturze masowej. Nie jesteśmy krajem w którym ludzi starych mar-
ginalizuje się w społeczeństwie. Nasze dzieci i wnuki nie wywożą nas w ustronne miejsce, abyśmy
tam dokończyli swojego żywota, jak pokazano to w świetnym filmie z1983 roku „Ballada o Naray-
amie” w reżyserii Shohei Imamury, w którym starych ludzi wywożono na odludny szczyt góry. 

Naszych dziadków i babcie coraz częściej można spotkać na rowerze, na basenie, uprawiających
Nordic Walking, czy po prostu bawiących się z wnukami na placach zabaw. A jeśli już na szczycie
góry, to dlatego, że weszli tam sami. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Witaj babciu, witaj dziadku…

„Dzisiejsi seniorzy to niejed-
nokrotnie ludzie czynni 
zawodowo, uczestniczący w
szeroko rozumianym życiu
publicznym, politycznym,
artystycznym etc.”

Jurkowi Owsiakowi 
do sztambucha

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Dziwny ten świat… – śpiewał Niemen,
Gdzie mieści się wiele zła.
Czy dobro to ewenement?

O co dziś toczy się gra?

Dziwny jest świat… Jak co roku
Powtarzam to za Niemenem.

Czemu za wolność i pokój 
Wysoką płaci się cenę?

Dziwne jest to, że nasz świat 
Zupełnie stanął na głowie!

Dlaczego od tylu lat,
Człowiekiem wciąż gardzi człowiek?

Dlaczego ktoś słowem złym,
Zabija innych jak nożem, 

Wciąż sączy jad, szczerzy kły?
Widzisz i nie grzmisz, mój Boże!

Są ludzie podli i źli,
Szaleńcy i zwykłe szuje,

Czy wygrać ma ten co drwi?
Zwyciężyć ma cham, co szczuje?

Czy ktoś, kto służy złej sprawie,
Będzie spokojnie mógł zasnąć?
Ten się przeliczy, szubrawiec,

Bo wszystkie serca nie zgasną.

Mówimy: Stop ciemnym mocom! 
Taka jest serca potrzeba.

Nikt nam nie będzie mógł nocą
Gasić światełka do nieba.

Chociaż niejedno nas boli,
Żar z nową siłą wybucha.

Bo w ludziach jest dobrej woli 
Więcej. I warto ich słuchać.

I wierzę w to, tak jak Niemen,
Że dzięki nim świat nie zginie.

Wspólna myśl wiąże jak cement,
Jednoczy w szlachetnym czynie.

Nadszedł już czas… Świat się zmienia, 
Ludzie szlachetni i prawi

Muszą poruszyć sumienia
I zniszczyć w sobie nienawiść. 
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Nasz najlepszy dżokej Szczepan
Mazur wyjechał na czwarty już
kontrakt do Zjednoczonych Emi-
ratów Arabskich i dzielnie sobie
tam radzi. W ciągu ostatnich
dwóch tygodni wygrał trzy goni-
twy dla koni arabskich czystej
krwi i dwukrotnie zajął drugie
miejsca. 

W czwartek 10 stycznia Ma-
zur wygrał na torze w
Meydan (Dubaj) na wy-

hodowanej we Francji arabskiej kla-
czy Wadeeaa (Mahabb - Gaira) wy-
ścig Al Maktoum Challenge (G1) na
dystansie 1600 m. Polski dżokej roz-
strzygnął gonitwę już na starcie, dyk-
tując bardzo ostre tempo i prowadząc
od startu do celownika. Dobry czas
gonitwy (1:48.2 sek.) oraz czternastu
pokonanych jeźdźców z wysokiej pół-
ki mówią same za siebie. Wśród rywa-
li bezlitośnie ogranych przez Mazura
znaleźli się m. in. Fernando Jara, zwy-
cięzca prestiżowego Belmont Stakes
w USA, czy brytyjski czempion Ri-
chard Mullen ścigający się w najwyżej
dotowanych gonitwach świata (m. in.
Dubai World Cup 2018, pula nagród
10 mln USD). W październiku ubie-
głego roku Wadeeaa zajęła trzecie
miejsce w selekcyjnej gonitwie Qatar
Arabian Trophy dla 4-letnich klaczy
(G1), co oznacza, że Szczepan Ma-
zur dosiada nad Zatoką Perską bardzo
dobrych koni. 

T ydzień później na torze Al Ain
(ZEA) nasz dżokej zaliczył
kolejne dwa trafienia. W jed-

nym dniu wywalczył na wyhodowa-
nym we Francji ogierze Al Thoura dru-
gie miejsce w 15-konnej stawce na dy-
stansie 1800 m, by kilka godzin póź-
niej wygrać na omańskim Al Mobher
sprint na 1000 m, bijąc 12 konkuren-
tów. W minioną niedzielę Mazur po-
wtórzył wyczyn z Al Ain na torze Abu
Dhabi Equestrian Club, zajmując kolej-
no drugie miejsce na koniu El Faust
(1600 m) i pierwsze na dystansie
2200 m na ogierze Jaser (Akim De
Ducor - Membola/Barkas), który w
2016 roku jako podopieczny trenera
Michała Romanowskiego zwyciężył
w Warszawie w nagrodzie Koheilana
I. Niedzielne zwycięstwo nie przyszło
Mazurowi łatwo. Nasz czempion wy-
grał o szyję w walce z trenowanym
przez Erica Lemartinela bardzo do-
brym ogierem Abu Alabyad (240 tys.
euro na koncie) dosiadanym przez
Brytyjczyka Patricka Cosgrave`a. 

Wwyścigu Dubai Duty Free
(1600 m) zaprezentowała
się nasza utalentowana

amazonka Joanna Grzybowska, po-
dobnie jak Szczepan Mazur, dosiadają-
ca koni w stajni Saeeda Al Shamsiego
(ZEA). Był to handicap dla folblutów, w
którym wystartowało 16 uczestników.
Pani Joanna dosiadała wałacha Zarwa-
an (Dutch Art - Develyn po Pivotal),

będącego własnością Hamdana Al
Maktouma i zajęła 14 miejsce. Dwoje
naszych jeźdźców to służewiecka czo-
łówka i dobrze się stało, że podnoszą
swoje i tak niemałe już umiejętności w
rywalizacji z wysoko cenioną na
wszystkich torach świata zagraniczną
konkurencją. Mazur nie ma w kraju
równych sobie, natomiast czyniąca sta-

łe postępy Grzybowska staje się godną
konkurentką dominującej wśród pol-
skich amazonek Joanny Wyrzyk. Tak
Szczepan Mazur, jak i Joanna Grzy-
bowska, primo voto Balcerska, to jeźdź-
cy młodego pokolenia. Ten pierwszy
potrafił wygrać prestiżowe Derby jako
nastolatek, co jest ewenementem w hi-
storii polskich wyścigów konnych.

Ogromnie cieszy to, że oboje uparcie
dążą do doskonałości. Być może uda się
im przekazać doświadczenie nabyte
nad Zatoką Perską kolegom i koleżan-
kom ze Służewca, którzy w większości
tak pod względem techniki, jak i takty-
ki, prezentują mizerny poziom. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o  T S

Sukcesy dżokejów ze Służewca na Półwyspie Arabskim

To jedzie młodość!

Przed nami XIX Plebiscyt
na Najlepszych Sportow-
ców Warszawy. W środę,
23 stycznia, poznaliśmy
nominacje do nagród
sportowych w siedmiu ka-
tegoriach. Wyboru Najpo-
pularniejszego Sportow-
ca, Sportowej Drużyny
Klubowej oraz Sportowej
Imprezy 2018 roku doko-
nają sami warszawiacy i
warszawianki w głosowa-
niu internetowym.

–  To święto warszawskiego
sportu i zawodników, którzy
przez cały rok ciężko trenują i
dostarczają nam wielkich emo-
cji i wzruszeń. W tym roku,
po raz pierwszy, będziemy
wybierać również Sportową
Drużynę Klubową. Zachę-
cam wszystkich mieszkań-
ców do głosowania na swo-
ich faworytów. To właśnie
wsparcie kibiców dla każde-
go sportowca jest największą
motywacją do sięgania po
największe lau-

ry – mówi Renata Kaznowska,
wiceprezydentka Warszawy.

– Pragnę podkreślić, że w tym
roku kapituła ma wyjątkowo
ciężkie zadanie. Wszystkie kan-
dydatury pokazują, jak wysoki
poziom reprezentują warszaw-
scy sportowcy. Wśród nomino-
wanych mamy samych medali-
stów europejskich i światowych
imprez. Zachęcam wszystkich

do głosowania i wspierania
swoich sportowych idoli – mó-
wi dwukrotny mistrz olimpijski
w pchnięciu kulą, obecnie wice-
prezes PZLA Tomasz Majewski
(na zdjęciu), przewodniczący
Kapituły Plebiscytu.

Celem plebiscytu jest promo-
wanie idei sportu wśród miesz-
kańców Warszawy, a także wy-
różnienie zawodników, którzy
sławili stolicę na arenach Europy
i świata.

Jak co roku kapitułę plebiscy-
tu, w której zasiadają ikony pol-
skiego sportu, czeka trudne za-
danie. Wybitni sportowcy mu-
szą dokonać wyboru spośród
53 zgłoszeń, które wpłynęły do
XIX edycji Plebiscytu. Nagrody
zostaną przyznane w następu-
jących kategoriach: Najlepszy
Sportowiec Roku, Najlepszy
Sportowiec Niepełnosprawny
Roku, Trener Roku, Sportowa
Osobowość Roku, Najpopular-
niejszy Sportowiec Roku, Spor-
towa Impreza Roku, Sportowa
Drużyna Klubowa Roku.

Po raz kolejny zostaną przy-
znane także dodatkowe wyróż-

nienia, zainicjowane
przez partnerów

plebiscytu: 

- Nadzieja Olimpijska – tytuł
przyznawany we współpracy z
firmą Veolia Energia Warszawa
SA, dedykowany młodym, uta-
lentowanym sportowcom, któ-
rzy uprawiają niezespołową dys-
cyplinę olimpijską; 

- Woda bez barier – nagroda
przyznawana we współpracy z
Miejskim Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji. Na-
groda dedykowana jest zawod-
nikom, którzy uprawiają sporty
wodne.

Zwycięzców w kategoriach
„Najpopularniejszy Sportowiec
Roku”, „Sportowa Drużyna Klu-
bowa Roku” oraz „Sportowa Im-
preza Roku” wybiorą warsza-
wiacy w głosowaniu interneto-
wym, które potrwa do 10 lutego.

Zagłosować można za pośred-
nictwem strony plebi-
scyt.um.warszawa.pl. – tamże
lista nominowanych. W gronie
kandydatów do miana najlep-
szych i najpopularniejszych są
między innymi permanentna
zwyciężczyni plebiscytu w ostat-
nich latach – dwukrotna mistrzy-
ni olimpijska i czterokrotna mi-
strzyni świata, w roku ubiegłym
triumfatorka mistrzostw Euro-
py w Berlinie, absolutna królowa
rzutu młotem Anita Włodarczyk
oraz 17-letnia tenisistka Iga
Świątek, która w 2018 wygrała
wimbledoński turniej juniorek.

Wśród uczestników głosowa-
nia rozlosowane zosta-

ną atrakcyjne na-
grody, w tym

dwa po-
dwójne
zaprosze-
nia na Bal
Mistrzów

Sportu
Warszawy. 

Wyboru
zwycięzców w pozo-

stałych czterech kategoriach do-
kona Kapituła Plebiscytu, której
przewodniczy lekkoatleta To-
masz Majewski, a jej pozostały-
mi członkami są sławni mistrzo-
wie różnych sportów: Dorota
Idzi (pięciobój nowoczesny), Te-

resa Sukniewicz-Kleiber i Robert
Korzeniowski (lekkoatletyka),
Erwina Ryś-Ferens (łyżwiarstwo
szybkie), Ryszard Szurkowski
(kolarstwo) oraz Andrzej Supron
(zapasy).

Zwycięzca w kategorii „Naj-
lepszy Sportowiec Roku” otrzy-
ma jednocześnie od prezydenta
m. st. Warszawy tytuł „Sporto-
wej Twarzy Warszawy na rok
2019”.

Uroczyste ogłoszenie wyni-
ków oraz wręczenie nagród XIX
Plebiscytu na Najlepszych Spor-
towców Warszawy 2018 roku
odbędzie się 22 lutego 2019 r.
podczas Balu Mistrzów Sportu
Warszawy w hali widowiskowo-
-sportowej „Arena Ursynów”
przy ul. Pileckiego 122.

Po ogłoszeniu wyników i wrę-
czeniu statuetek na scenie poja-
wią się gwiazdy wieczoru –
Grzegorz Wilk oraz trio wokal-
ne Singing’ Birds, którzy wpro-
wadzą gości w karnawałowy
klimat. Muzyka Singing’ Birds
działa niczym wehikuł czasu.
Raz przenosi słuchaczy do ele-
ganckich i szykownych czasów
swinga, innym razem do lat 50

i 60, pełnych rock’n’rolla i bigbi-
tu, by po chwili zaskoczyć zu-
pełnie nowoczesnym brzmie-
niem. Z kolei znany z progra-
mów telewizyjnych „Szansa na
sukces”, „Jaka to melodia”,
„Szymon Majewski SHOW” i
„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”,
wokalista Grzegorz Wilk wraz
ze swoim składem zabiorą słu-
chaczy w sentymentalną po-
dróż po największych polskich
i zagranicznych hitach lat 70-
tych i 80-tych, które gwarantu-
ją niezapomnianą karnawało-
wą zabawę.

Imprezę taneczną do rana po-
prowadzi profesjonalny DJ. Po-
czątek balu o godz. 20.00. Kon-
cert gwiazd rozpocznie się oko-
ło godz. 22.00.

Każdy może wziąć udział w
Balu Mistrzów Sportu Warsza-
wy. Rezerwacja i sprzedaż za-
proszeń rozpoczęła się już w
grudniu 2018 r. Zapraszamy do
zakupu ostatnich miejsc. Rezer-
wacji można dokonać za pośred-
nictwem Ursynowskiego Cen-
trum Sportu i Rekreacji:
bal@ucsir.pl, tel. 22 334 62 32.

B e a t a  W i ś n i e w s k a
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Warszawscy sportowcy czekają na głosy

Ruszył tegoroczny plebiscyt, kto wygra?
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KKRREEDDYYTTYY BBAANNKKOOWWEE
www.procesuj.pl

887 887 559

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

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

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

AANNGGIIEELLSSKKII, duże
doświadczenie, dojeżdżam, 
502 378 901

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

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

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

WWYYNNAAJJMMĘĘ halę 1000 m2 lub
inne propozycje, Prażmów, 
602 77 03 61

ZZŁŁOOTTOOKKŁŁOOSS, dom na działce
podzielnej na 3. Cena 770 tys. zł.,
tel. 515 211 255

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

Mieszkania:
kupno
!KKuuppiięę 2-3 pok. na Starówce,

601 720 840
sspprrzzeeddaażż
! 7700 mm22,, apartament,

kamienica, 601 720 840
!CCeennttrruumm,  120 m2, Hoża,

piękny apartament, kamienica z
1938 r., 601 720 840 

!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 
2 pokoje, 601 720 840 

! JJóózzeeffoossłłaaww,, 3 pok.80 m2,,
taras, ogródek, garaż c. 510 tys.zł,,
601 720 840

!KKaabbaattyy, 52 m2, koło metra,
parter, c. 505 tys, zł, 601 720 840 

!KKrraakkoowwsskkiiee PPrrzzeeddmmiieeśścciiee,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840

!OOttwwoocckk, 61 m2, 3 pok. cegła,
cisza i spokój, tylko 310 tys. zł. 
601 720 840

! SSaaddyybbaa, Jaszowiecka,38 m2, 
2 pok. do wejścia, 601 720 840

! SSttaarróówwkkaa, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 2 pok. blisko
Multikina, metro, dobry standard,
do wejścia, tylko 425 tys. zł, 
601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 2 pok. 56 m2, do
wejścia, dobry standard, 
601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 3 pok. 93 m2, super
okazja tylko 520 tys. zł, 
601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 75 m2, 4 pokoje,
ładne, do wejścia, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, przy metrze
Belgradzka, 3 pok. 64 m2 piękne,
jasne mieszkanie po rem.,do
wejścia, 601 720 840

!WWiillaannóóww, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój,  
1 mln 700 tys. zł - do neg., 
601 720 840

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, WWiillaannóóww,,

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

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

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

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 120 m2, 
c. tylko 565 tys. zł zł, 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, segment 75 m2,
tylko 480 tys. zł, 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica 
c. 1 milion 490 tys. zł., 
601 720 840

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

!MMookkoottóóww, pół bliźniaka
280/300 m2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1 mln
780 tys. zł, 601 720 840,, 

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2

każda, 601 720 840
! PPoowwssiinn,, działka usługowo-

przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

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

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja  350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

!WWiillaannóóww, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840 

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!CCeennttrruumm, 75 m2, lokal

handlowy okolice Nowego Światu,
c. 8700 zł/m-c, 601 720 840 

!KKaabbaattyy, 62 m 2, 3 pokoje,
piękne miejsce, cisza, spokój, taras,
3.300 zł/.m-c,601 720 840

!MMiieesszzkkaanniiee k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca

! 440000 mm22, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa, 
601 720 840 

!CCeennttrruumm, do sprzedania 
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.400 tys.
zł, 601 720 840 

!CCeennttrruumm 85 m2 lokal do
wynajęcia, świetny punkt na
gastronomię, pozwolenie na
alkohol lub inną działalność, 
601 720 840

!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal
handlowy 90 m2 z witryną, 
stan deweloperski, 
601 720 840

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, lokal handlowy 
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840 

!ŻŻoolliibboorrzz,, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do
wynajęcia lub sprzedaży, 
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 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

DDOO PPOOPPRRAAWWEEKK krawieckich
zatrudnię, 501 068 255

FFIIRRMMAA zatrudni pracowników
(emeryt/rencista) do recepcji
(ochrona) w biurowcu na
Ursynowie. Umowa zlecenie,
wymiar 24/48 h. 
Telefon 22 643 22 19 
w godz. 9-16 (pon.-pt.).

KKEELLNNEERR// KKEELLNNEERRKKAA, POMOC
KUCHENNA ZMYWAJĄCA,
DOSTAWCA. Nowa restauracja
Sushi Lesznowola/Magdalenka
dobre wynagrodzenie, umowa.
Zadzwoń-607 343 332 

KKIIEERROOWWCCĘĘ kat. C z Piaseczna
lub okolic do dystrybucji lodów i
mrożonek, 693 298 158 

PPRRAACCOOWWNNIIKKAA
ogólnobudowlanego, 601 23 72 91

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLEE 339944 zatrudni
pomoc nauczyciela na cały etat.
Umowa na zastępstwo. 
Tel. 22 641 52 16

PPRRZZYYCCHHOODDNNIIAA lleekkaarrsskkaa 
zzaattrruuddnnii:: ppaanniiąą ddoo sspprrzząąttaanniiaa,,
ppiieellęęggnniiaarrkkii,, lleekkaarrzzaa iinntteerrnniissttęę,,

mmeeddyyccyynnyy rrooddzziinnnneejj,, kkaarrddiioollooggaa..
TTeell..:: 660055 444400 883311;; 

660099 337733 558822;; 2222 665511 7700 7755

ŚŚLLUUSSAARRZZAA spawającego, 
601 23 72 91

UURRSSYYNNOOWWSSKKIIEE BBIIUURROO
TTUURRYYSSTTCCZZNNEE zatrudni osobę do
pomocniczej pracy biurowej.
Wymagana dobra obsługa
komputera. Praca 2-5 dni w
tygodniu, do ustalenia. Kontakt:
rekrutacja.btur@gmail.com

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

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ fryzjerkę lub
podnajmę stanowisko, 
501 143 827 

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

DDJJ-WWOODDZZIIRREEJJ,, 
PPRROOWWAADDZZEENNIIEE WWEESSEELL.. 
BBooggaattee ddoośśwwiiaaddcczzeenniiee,, 

tteell.. 550011 112277 994422

AANNTTEENNYY TTVV SSAATT....
Profesjonalne usługi RTV.
Zadzwoń 501 700 315

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

BBIIUURROO RACHUNKOWE, 
606 234 106

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

SSZZAANNUUJJMMYY WWSSPPOOMMNNIIEENNIIAA
Kopiowanie kaset VHS 

na płyty DVD, 
502 288 514

MMAALLOOWWAANNIIEE,, 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 

698 431 913
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907 

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki,
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

OOCCIIEEPPLLEENNIIAA pianą pur, 
668 327 588

PPIIEELLĘĘGGNNAACCJJAA drzew 
i krzewów, wycinka, faktura 
604 401 161 

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREENNOOWWAACCJJAA mebli, 
510 266 143 

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

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
502 250 803

TTEELLEENNAAPPRRAAWWAA, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT bagażowy, 

518 008 058

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem,
styrobeton, 668 327 588 

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

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

Urząd Skarbowy 2 2  5 0 2  0 0  0 0
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 2 6  6 7  0 0
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

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, LLeecchh KKrróólliikkoowwsskkii,, BBoogguussłłaaww LLaassoocckkii..
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;; 
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..

Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje JJeerrzzyy CCiieeśśllaakk
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Co i kto

WYNIKI NOWOROCZNEGO 
KONKURSU MATEMATYCZNEGO

Nie przypuszczaliśmy na-
wet, ze nasz noworoczny
konkurs matematyczny,
ogłoszony w poprzednim
numerze, spotka się z ta-
kim masowym odzewem i
zainteresowaniem! Wszyst-
kim uczestnikom serdecz-
nie dziękujemy za udział.

Jako pierwszy prawidłowe
rozwiązanie przysłał już w piątek
o godz. 7 rano pan Karol Świ-
der, lat 27, maszynista Metra
Warszawskiego. Postanowiliśmy
przyznać panu Karolowi nagro-
dę specjalną.

Ponadto drogą losowania wy-
łoniliśmy złotą dziesiątkę laure-

atów. Pamiątkowe dyplomy i na-
grody w postaci książek za bez-
błędne rozwiązania otrzymują:

Marian Kazulo, lat 77, inży-
nier-mechanik,

Andrzej Górnisiewicz, lat 71,
emerytowany agent lotniczy,

Wiktor Marczak, lat 70, eme-
rytowany żołnierz zawodowy,
absolwent Wydziału Cybernety-
ki WAT,

Maria Janusz, lat 65, inżynier
budowlany,

Marek Schabek, lat 26, analityk,
Ola Krawczyk, lat 18, uczenni-

ca II LO im. Stefana Batorego,
Robert Szafarczyk, lat 18, uczeń

VI LO im. Tadeusza Reytana,

Małgosia Gwiazda, lat 17,
uczennica LO (brak danych o
szkole)

Bartłomiej Jegier, lat 17, uczeń
LO,

oraz najmłodszy uczestnik
konkursu Kuba Onopiuk, lat 15,
gimnazjalista z Ursynowa.

LLaauurreeaattoomm sseerrddeecczznniiee ggrraattuu-
lluujjeemmyy.. ZZaapprraasszzaammyy ppoo ooddbbiióórr
nnaaggrrooddyy nnaa ssppoottkkaanniiee zz aauuttoo-
rreemm WWoojjcciieecchheemm DDąąbbrroowwsskkiimm
ww ppoonniieeddzziiaałłeekk 2288 ssttyycczznniiaa oo
ggooddzz.. 1188 ddoo UUrrssyynnootteekkii pprrzzyy uull..
BBaarrwwnneejj 88..

AA ttoo pprraawwiiddłłoowwee rroozzwwiiąązzaanniiaa
zzaaddaańń::

ZZaaddaanniiee 11.. w = 4, x = 0,
ZZaaddaanniiee 22.. a = 41, b = 11, c =

37, d = 13, e = 17, f = 23,
ZZaaddaanniiee 33.. 2019 w systemie

czwórkowym: 133203, w syste-
mie piątkowym: 31034, w sys-
temie dwunastkowym: 1203,

ZZaaddaanniiee 44.. Prawdopodobień-
stwo wylosowania kul we właści-
wej kolejności: p(2019) = 1/24,
p(2010) = 1/6, p(2021) = 1/12,
p(2022) = 1/4.

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

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

SSoobboottaa,, 2266 ssttyycczznniiaa,, 1177..0000-
2200..0000:: Potańcówka Karnawałowa.
Zagra DJ Jerry. Animację taneczną
wykona Junika. Wstęp wolny.

2288 ssttyycczznniiaa-99 lluutteeggoo:: akcja „Zi-
ma w Mieście”. W Domu Sztuki w
programie: warsztaty plastyczne
„Zimowe Zabawy Dłutem i Kred-
ką” (28, 29, 30, 31.01; 1, 4, 5, 6,
7, 8.02, godz. 10.00-11.00 i 11.15-
12.15) oraz Bal Karnawałowy dla
Dzieci (sobota, 9.02, godz. 16.00-
18.00; zapisy na warsztaty w se-
kretariacie Domu Sztuki – osobi-
ście lub telefonicznie; uczestnic-
two w warsztatach plastycznych
i Balu – bezpłatne).

W Galerii Domu Sztuki czyn-
na jest wystawa zdjęć artystycz-
nych wykonanych telefonami ko-
mórkowymi pt. „PhotoPhone Art
4”. Wstęp wolny.

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

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

2277 ssttyycczznniiaa ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
1188 na koncert z cyklu “Wielka
sława to żart”KARNAWAŁOWA
GALA OPERETKOWA NA 3 TE-
NORÓW I SOPRAN

wykonawcy: Jarosław Wie-
wióra, Tomasz Świerczek, Cha-
oran Zuo oraz Beata Witkowska
- Glik

Zaproszenia do odbioru od
23.01.19 godz. 18 w DK Imielin

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2244..0011 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Izabellą Rusinową w cy-
klu wieczorów czwartkowych
pt.: „Przywódcy emigracji poli-
stopadowej” 

2299..0011 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Od Giotta do Ty-
cjana: historie malarzy, historie
obrazów pt.: „Francisco de Zur-
barán – historyk pędzla”

3311..0011 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Mirosławem Nagielskim
w cyklu Z myślą o Niepodległej
pt.: „Sobieski i jego epoka”

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

KKlluubb TTaańńccaa ddllaa ZZddrroowwiiaa
ddllaa sseenniioorróóww

NNoowwaattoorrsskkaa mmeettooddaa.. ZZaajjęęcciiaa ww kkaażżddyy ppiiąątteekk ww ggooddzz.. 1111-1122..3300
ww DDKK SSttookkłłoossyy,, uull.. LLaacchhmmaannaa 55

IInnff.. ii zzaappiissyy ddoo nnoowweejj ggrruuppyy:: 551155 668800 000033
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