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W szystko dobre, co się koń-
czy, no i właśnie po bli-
sko trzech tysiącach lat

dobiega kresu bodaj najważniej-
sza w historii ludzkości era związa-
na z papirusem (po łacinie – papy-
rus, po grecku – pápyros). Był to ro-
dzaj trzciny, która kiedyś po-
wszechnie występowała w delcie
Nilu i stała się w głębokiej starożyt-
ności podstawowym nośnikiem pi-
sma, używanym aż do XI wieku po
Chrystusie, zwłaszcza w kancelarii
papieskiej – nim ten egipski wyna-
lazek został wyparty przez perga-
min. Generalnie biorąc chodzi po
prostu o papier. Ten niesłychanie
ważny materiał pozwolił na wiele
wieków spopularyzować sztukę pi-
sarską w formie ksiąg i książek, a
co najważniejsze do dzisiaj daje się
wyżywać takim dziennikarskim
pismakom jak ja. 

N o cóż, w dobie mediów
elektronicznych znakiem
czasu było chociażby za-

mknięcie starej papierni w Kon-
stancinie-Jeziornie, w Stanach
Zjednoczonych natomiast – jak ko-
mentuje to z nostalgią The New
York Times – zmiana nazwy ist-
niejącego od 1887 roku gazeciar-
skiego stowarzyszenia (The New-
spaper Association of America) na
The News Media Alliance (Sojusz
Mediów Informacyjnych). Okaza-
ło się bowiem, że liczba papiero-
wych wydań dziennikarskiej pro-

dukcji zaczęła tak gwałtownie spa-
dać (z 2700 tytułów już tylko do
2000), iż stowarzyszenie w po-
przedniej wersji straciłoby za chwi-
lę rację bytu, jak stracił tak popu-
larny w latach dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku „beeper” (pager),
czyli brzęczyk, za pomocą którego
można było się z kimś komuniko-
wać na odległość, zanim telefony
komórkowe przybrały dzisiejszą
wyrafinowana postać. 

C zy dzisiejsza młodzież do-
myśliłaby się, jaki jest sens
powiedzenia, że nic tak nie

plami honoru kobiety jak atra-
ment, nie wiedząc, że chodzi o
znalezione przez zdradzanego
męża listy do kochanka? Czy na-
sze dzieci i wnuki wiedzą co ozna-
cza słowo „kałamarz” i czy poj-
mą, że ich ojcowie i dziadkowie
używali jeszcze w szkole „obsad-
ki”? W rozumieniu dziatwy ob-
sadka to byłby zapewne film z ma-
łą liczbą aktorów, no bo skąd na-
si następcy mieliby wiedzieć, że to
drewniany uchwyt, w którym ob-
sadzało się „stalówkę”, tworząc
szkolny przyrząd do kaligrafowa-
nia (kto to ostatnie słowo dziś jesz-
cze pamięta?). 

T ym cokolwiek przydługim
wstępem, żeby nie powie-
dzieć uczenie – introdukcją,

zmierzam akurat nie do szerzej
rozwiniętego biadolenia nad upły-
wem czasu, lecz nie bez pewnej sa-
tysfakcji konkluduję, że oto – jak
nożem uciął – skończyła się w War-
szawie hossa w dziedzinie tak zwa-
nej dzikiej reprywatyzacji. Jak na
ironię, już tylko z reportaży w me-
diach dowiedzieliśmy się na pew-
no, że owa reprywatyzacja w
znacznej części bynajmniej nie
przebiegała na dziko, bo można
było bez trudu stwierdzić, iż „w
tym szaleństwie jest metoda”. A

rzecz polegała na tym, że zamiast
mniej lub bardziej uzasadnionych
zwrotów nieruchomości w ręce
dawnych prywatnych właścicieli
lub ich spadkobierców mieliśmy do
czynienia z rozlicznymi wyłudze-
niami, jakże chętnie przyklepywa-
nymi przez Urząd Miasta Stołecz-
nego Warszawa, Samorządowe
Kolegium Odwoławcze, a także
prokuraturę i sądy. Można się za-
tem tylko cieszyć, skoro pani prezy-
dent Hanna Gronkiewicz-Waltz,
która jeszcze w maju zdecydowała
się zignorować nadzwyczajną sesję
rady miasta w sprawie reprywaty-
zacji, w końcu jednak poszła po ro-

zum do głowy i sama nareszcie ta-
ką sesję zwołała, stanąwszy oko w
oko z tłumem zdesperowanych
warszawiaków – a tych akurat
wcale nie przywróceni do praw
dawni właściciele nieruchomości,
ale zwykli wydrwigrosze wyrzu-
cają na bruk. Co więcej, nawet w
najbardziej nagłośnionej sprawie
bezprawnego oddania przez mia-
sto niesłychanie wartościowej dział-
ki obok sali Kongresowej PKiN do-
czekaliśmy się radykalnej zmiany
stanowiska HGW, która przyrze-
kła, że wartego ponoć 160 mln zło-
tych majątku miejskiego jednak
nie odpuści. 

I tu muszę powrócić do wspo-
mnianego porzekadła, że nic
tak nie plami honoru kobiety

jak atrament (albo co gorsza druk,
a  zwłaszcza dokument), jakkol-
wiek nie chodzi mi dokładnie o ho-
nor pani prezydent, lecz przede
wszystkim otaczających ją urzęd-
ników, w tym niewinnych czaro-
dziejów z Biura Gospodarki Nieru-
chomościami, choć wiele osób z
przekąsem zauważało, iż nie cho-
dzi tu wcale o gospodarkę, tylko o
swego rodzaju „gospodrakę”. Sam
tylko tygodnik „Passa”, staraniem
red. Tadeusza Porębskiego, wyka-
zał, jak rodzi się mechanizm wła-

snościowego przekrętu – na przy-
kładzie nieruchomości przy Na-
rbutta 60. Wbrew niezbitym do-
wodom fałszerstwa i jawnym prze-
jawom urzędniczego niedbalstwa
prokuratura robiła, co mogła, że-
by tylko nie stanąć w obronie pra-
wa, wciągając w to wszystko na-
wet policję, a 18 września 2015
umorzyła śledztwo w sprawie nie-
dopełnienia obowiązków przez
pełniącego obowiązki zastępcy dy-
rektora BGW Jerzego Mrygonia –
właśnie w kwestii Narbutta 60.
Jak na złość, już kilka miesięcy
później pani prezydent postano-
wiła zwolnić tego urzędnika dyscy-
plinarnie, straciwszy zaufanie nie
tylko do niego. Bilans dzikiej re-
prywatyzacji podobno jest taki, że
Warszawa straciła już bezpod-
stawnie majątek komunalny wart
4 mld złotych, a blisko 40 tysięcy
osób wyrzucono z mieszkań, pod-
czas gdy pewna grupa wtajemni-
czonych zdążyła się nieprawdopo-
dobnie obłowić. Jak informuje
„Gazeta Wyborcza”, wśród tych
najbardziej obłowionych znajdu-
je się urzędniczka Ministerstwa
Sprawiedliwości Marzena Kruk,
która z pomocą brata, mecenasa
Roberta Nowaczyka, zdołała po-
przez skupowanie od prawowitych
właścicieli i niewiarygodnie sku-
teczne dochodzenie roszczeń zbi-
lansować „należne” jej odszkodo-
wania od miasta kwotą aż 38,6
milionów złotych. 

M arzący kiedyś o – nieko-
niecznie komunalnych –
szklanych domach Ste-

fan Żeromski poniekąd słusznie
prorokował, że „rozdzióbią nas
kruki, wrony...”. Czy już wtedy
miał na myśli Marzenę Kruk?

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

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

KK rr uu kk  kk rr uu kk oo ww ii  oo kk aa  nn ii ee  ww yy kk oo ll ee ??KK rr uu kk  kk rr uu kk oo ww ii  oo kk aa  nn ii ee  ww yy kk oo ll ee ??

RYS. PETRO/AUGUST

I Katolickie Liceum Społeczne, ul  Migdałowa 4
www.ikls.edu.pl   tel.783201101,   dyrektor@ikls.edu.pl

“Katolik” na Ursynowie

I Katolickie Liceum Społeczne rozpoczęło pracę w r. szk.1991/92. Otrzymało dekret bi-
skupi i uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony. Od początku  istnienia do
czerwca 2016 roku szkoła miała swą siedzibę w budynku katechetycznym parafii p.w.
Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie, w Al. Komisji Edukacji Naro-
dowej 101. Od września 2016 szkoła działa w nowym miejscu, na ursynowskim Natoli-
nie. Organem prowadzącym szkoły jest Fundacja im. Stanisława Konarskiego z siedzibą
na miejscu.

To już 25 lat istnienia.

Nasze niewielkie, kameralne liceum ogólnokształcące jest azylem dla tych wszystkich
uczniów, którzy źle znoszą walkę o przetrwanie typową dla dużych, publicznych szkół. Nie
ma tu agresji ani wyścigu szczurów, a wszelkie rankingi są nam obce. Uczniowie się nie ści-
gają, ale rozwijają.

Każdy pracuje zgodnie z własnymi możliwościami i osiąga własne cele. Jedni po matu-
rze studiują prawo, ekonomię, czy informatykę, inni poprzestają na szkołach policealnych.
Jeszcze inni rozwijają swe pasje i talenty w uczelniach artystycznych. Ucząc w niewielkich,
ale zróżnicowanych grupach, bez selekcji na geniuszy i poszukujących dopiero swych sil-
nych stron, wspieramy każdego w jego własnym rozwoju. Ambitni, pracowici i mądrzy osią-
gają zamierzone cele, ale ci, którym nauka przychodzi trudniej - także.    

Wszyscy znają wszystkich i nikt nie pozostaje anonimowy. Uczniowie, nauczyciele, pra-
cownicy szkoły stanowią zespół. Lubimy się po prostu. U nas każdy pozostaje sobą, a w at-
mosferze wzajemnej akceptacji ujawnia swoje najlepsze cechy. Ze słabościami i wadami też
zmagamy się wspólnie. Katolicki charakter szkoły tworzy ramy, w których świat wartości
podstawowych nie budzi wątpliwości.

Jeśli chcesz zdobyć rzetelne wykształcenie, zdać maturę, a wcześniej - uczyć się w przy-
jaznych warunkach, przyjdź do nas. Nabór uzupełniający prowadzimy cały rok szkolny.
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Ze ściśniętym sercem ja
sam, jak i całe grono fa-
nów lekkiej atletyki, że-
gna Zbigniewa Kęskiewi-
cza, który w wieku 90 lat
przeniósł się do lepszego
ze światów. Był to jeden z
największych entuzjastów
królowej sportu, jakich
znałem. 

Trafił na wspaniały okres, bo-
wiem w całej szarzyźnie rzeczy-
wistości PRL niczym promień
słońca pojawiła się wspaniała ka-
dra lekkoatletów, którzy w poło-
wie lat pięćdziesiątych ubiegłe-
go wieku utworzyli drużynę na-
rodową, gromiącą wszystkie re-
prezentacje narodowe z wyjąt-
kiem Amerykanów, a nazwaną
przez dziennikarzy zachodnio-
niemieckich Wunderteamem
(Cudowną Drużyną). 

Zbyszek, tak samo jak ja, uległ
czarowi Wunderteamu, do koń-
ca życia pamiętając jak wspania-
łym widowiskiem był w 1958 ro-
ku mecz Polska – USA, oglądany
na warszawskim Stadionie Dzie-
sięciolecia przez nadkomplet wi-
dzów (100 tysięcy!), co jest do
dzisiaj frekwencyjnym rekordem
w historii światowej lekkoatle-
tyki, wobec którego bledną na-
wet wszystkie widownie olim-
pijskie. Wiele lat po swoich wiel-
kich triumfach Wunderteam
spotykał się na zjazdach wspo-
mnieniowych, które organizo-
wał Zbyszek. 

Idolem Zbyszka stał się naj-
większy autorytet trenerski
Wunderteamu – Jan Mulak,
twórca bezprzykładnych sukce-
sów polskiej szkoły biegania na
długich dystansach. Na począt-
ku lat sześćdziesiątych Zbyszek
został kierownikiem sekcji lek-
koatletycznej Polonii Warsza-
wa i pod jego skrzydłami sta-

wiała pierwsze sportowe kroki
późniejsza supergwiazda spor-
tu polskiego – siedmiokrotna
mistrzyni olimpijska w sprincie
i skoku w dal Irena Kirszen-
stein-Szewińska. W tym samym
klubie Zbyszek hołubił inne
wielkie talenty, w tym płotkar-
kę Zofię Filip-Bielczyk, a w pew-

nym momencie przygarnął izo-
lowanego z powodów politycz-
nych mistrza olimpijskiego w
pchnięciu kulą Władysława Ko-
mara. Jako kierownik sekcji
przy Konwiktorskiej chlubił się
wychowaniem 22 reprezentan-
tów Polski. 

Po roku 1989 udzielał się w
Fundacji Polskiej Lekkoatlety-
ki, która  zainicjowała akcję
Czwartków Lekkoatletycznych,

obejmujących dziś 80 miast w
całej Polsce. Wprowadziwszy
się na Ursynów, również w ob-
rębie dzielnicy okazał się nie-
zastąpionym promotorem spor-
tu, będąc o krok od sfinalizo-
wania budowy stadionu i hali
do lekkoatletyki, a potem zo-
stając współzałożycielem Ursy-

nowsko-Natolińskiego Towarzy-
stwa Sportowego, którego sek-
cja lekkoatletyczna została w
końcu przygarnięta przez
SGGW i występuje od lat paru
jako AKL Ursynów. 

Jedną z cennych inicjatyw
Zbyszka było uruchomienie kur-
sów na instruktorów lekkiej atle-
tyki, a do grona absolwentów
należał Jacek Torliński, który
później doprowadził tyczkarkę

Anne Rogowską do tytułu mi-
strzyni świata. 

Generał Kazimierz Sosnkowski
nadał Zbyszkowi stopień kaprala
podchorążego Armii Krajowej.  Po
wojnie kapral został awansowa-
ny na podporucznika. Jako dzia-
łacz lekkoatletyczny Zbyszek dwa
razy pełnił funkcję sekretarza ge-

neralnego PZLA. Przez ostatnie la-
ta walczył z chorobą nowotworo-
wą. Zaledwie kilka tygodni temu
odumarła go ukochana żona, wie-
lokrotna mistrzyni Polski w steno-
grafii i stenotypii. Serdeczne wyra-
zy współczucia przychodzi mi zło-
żyć na ręce córki państwa Kęskie-
wiczów – Katarzyny Sztramskiej i
dwojga ich wnucząt.

M a c i e j  P e t r u c z e n k o
F o t :  J a n u s z  S z e w i ń s k i

Zbyszka nigdy nie zapomnimy...

Burmistrz Ursynowa Robert Kempa wyjaśnia

Co z terenem oświatowym przy Zaruby

PPAASSSSAA:: CCoo ssiięę wwyyddaarrzzyyłłoo ww sspprraawwiiee
tteerreennóóww oośśwwiiaattoowwyycchh pprrzzyy uull.. ZZaarruubbyy?? 

RROOBBEERRTT KKEEMMPPAA:: Sprawa jest złożo-
na i skomplikowana – ale przynajmniej
w telegraficznym skrócie chciałbym ją
przedstawić czytelnikom „Passy”. Naj-
ważniejszą sprawą jest doprowadzenie

w lipcu tego roku do zamiany gruntów
między dzielnicą Ursynów a dewelo-
perem, co pozwoliło nam uzyskać ok 8
tysięcy metrów kwadratowych, w tym
na prawie 7 tysiącach może powstać
nowa placówka oświatowa. O potrzebie
powstania takiej placówki mówiło się
już w latach dziewięćdziesiątych ubie-

głego stulecia. Podkreślam, że to mój za-
rząd doprowadził do finalizacji tej spra-
wy. Oczywiście pozostaje jeszcze jeden
warunek – uchwalenie nowego planu
miejscowego dla tego terenu, a prace
nad tym planem są na ostatniej prostej. 

Odrębną kwestią jest trwający na
wniosek dewelopera od 2011 roku

proces uzyskiwania pozwolenia na
budowę. Deweloper decyzją wojewo-
dy ostatecznie w sierpniu 2016 roku
uzyskał pozwolenie na budowę na
działkach znajdujących się na połu-
dnie od zamienionych gruntów. Pod-
czas rozmów z deweloperem wiosną
2015 proponowaliśmy zakup także
działek objętych wspomnianym po-
zwoleniem na budowę. Spółka odmó-
wiła wówczas rozmów w tym zakresie
do czasu rozstrzygnięcia sporu przez
sądy administracyjne.

W tej sprawie po raz kolejny widać
jak na dłoni brak wiedzy zarządu pod
kierownictwem poprzedniego burmi-
strza Piotra Guziała na temat postępo-
wań toczących się na terenie dzielni-
cy. W maju 2011 roku ówczesny bur-
mistrz wydaje zezwolenie na lokaliza-
cję zjazdu z ulicy Zaruby, a następ-
nie w marcu 2012 roku Urząd Dziel-
nicy Ursynów odmawia zatwierdze-
nia projektu budowlanego. Jest to po-
dobna sytuacja jak w kompromitują-
cych poprzedni zarząd sprawach „Za-
kątku Cybisa” i przedszkola przy ul.
Tanecznej. 

DDllaacczzeeggoo ddeewweellooppeerr oottrrzzyymmaałł ppoo-
zzwwoolleenniiee nnaa bbuuddoowwęę?? 

Sprawa ma swoją długą historię. Wła-
ściciele gruntów przeznaczonych w pla-
nie miejscowym na funkcje oświatowe
doprowadzili do uchylenia tego prze-
znaczenia przed sądami administracyj-
nymi. Powoływali się na fakt, że zapisy
w planie miejscowym są niezgodne ze
studium w zakresie przeznaczenia tego
terenu pod cele oświatowe. W studium
była funkcja mieszkaniowa, jako wiodą-
ca, co oczywiście nie wykluczało oświa-
ty, ale jak wskazywali właściciele, ona
nie mogła być przeważająca. Ta nie-
zgodność planu miejscowego ze stu-
dium to swoisty „grzech pierworodny”.

I gdy stało się jasne, jakie jest orzecznic-
two sądów administracyjnych, należa-
ło niezwłocznie działać. Na dodatek
ówczesny zarząd miał wiedzę o wnio-
sku o pozwolenie na budowę, ale nie
podjął działań w celu zmiany studium
i planu miejscowego. Jednocześnie wy-
dano decyzję odmawiającą pozwole-
nia na budowę ignorując wyroki sądów,
co w swoim orzeczeniu z grudnia 2015
podkreślił Naczelny Sąd Administracyj-
ny. W momencie rozpoczęcia pracy
przez nasz zarząd spór prawny był już
tak zaawansowany, że mogliśmy jedy-
nie czekać na rozstrzygnięcia sądu.  

JJaakkiiee ddaallsszzee kkrrookkii ppooddeejjmmiiee uurrzząądd ??
Pragnę uspokoić mieszkańców i jed-

nocześnie jeszcze raz podkreślić, że pla-
cówka oświatowa przy ul. Zaruby po-
wstanie. Decyzja wojewody absolutnie
nie zmienia planów dzielnicy. Obecny
zarząd nie czekał z założonymi rękami
i doprowadził do wspomnianej już za-
miany gruntów, która umożliwia reali-
zację tej inwestycji. Co do działki, któ-
ra pozwoliłaby wybudować jeszcze
większy obiekt oświatowy, Urząd Dziel-
nicy Ursynów w porozumieniu z Urzę-
dem Miasta st. Warszawy analizuje dal-
sze możliwości prawne.

OOppoozzyyccjjaa zzaarrzzuuccaa PPaannuu ssppyycchhaanniiee
ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii nnaa ppoopprrzzeeddnniikkóóww....

To nie mój zarząd doprowadził do
sytuacji, w której Naczelny Sąd Admini-
stracyjny zmiażdżył prawnie działania
podjęte przez naszych poprzedników.
To, co mogliśmy zrobić w tej sprawie,
czyli zamiana gruntów, zostało zakoń-
czone sukcesem. Teraz czekamy tylko
na nowy plan miejscowy.

DDzziięękkuujjeemmyy zzaa wwyyjjaaśśnniieenniiee sspprraawwyy

R o z m a w i a ł  R A F A Ł  K O S

ZZbbiiggnniieeww KKęęsskkiieewwiicczz ((ww śśrrooddkkuu)) zz IIrreennąą SSzzeewwiińńsskkąą ii JJaanneemm MMuullaakkiieemm
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W niedzielę 4 września, podczas pikniku
pod nazwą Ursynowska Kumulacja Ak-
tywności, listy gratulacyjne odebrały
osoby zaangażowane w Budżet Partycy-
pacyjny na Ursynowie. 

Burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa i
zastępca burmistrza Łukasz Ciołko osobiście po-
dziękowali Członkom Zespołu ds. BP 2017 i auto-
rom zwycięskich projektów BP 2017 – za pracę na
rzecz naszej dzielnicy i procesu partycypacji. 

Obecnie 43 projekty wybrane w głosowaniu
mieszkańców, na które Urząd Dzielnicy Ursy-
nów zaplanował 6 200 000 złotych,  są wpisy-
wane do budżetu Dzielnicy na przyszły rok,
tak aby zapewnić im finansowanie. Przede
wszystkim są to pomysły dotyczące zieleni, a
wśród nich projekt Kolejne 50 drzew dla Ursy-
nowa, który także w całej Warszawie zdobył
największą liczbę głosów. Urząd właśnie wydał
informator o Budżecie Partycypacyjnym, w

którym opisane są wszystkie zwycięskie projek-
ty BP 2017.

Aktualnie trwa realizacja zadań Budżetu Par-
tycypacyjnego na 2016 rok. Kilka projektów zo-
stało już zakończonych, inne są w trakcie reali-
zacji, ponieważ zakładają organizację cyklicz-
nych spotkań. Są też projekty w trakcie przy-
gotowania do realizacji i trwają intensywne pra-
ce, aby zdążyć z ich ukończeniem przed koń-
cem roku.

Jednocześnie urzędnicy pracują nad przygoto-
waniem kolejnej – IV edycji. Już niedługo po-
znamy harmonogram Budżetu Partycypacyjne-
go na 2018 rok i ruszy nabór do Zespołu ds. BP
2018, w którym oprócz urzędników, radnych i
przedstawicieli organizacji pozarządowych dzia-
łających na Ursynowie pracować będą także
mieszkańcy. O terminie tworzenia zespołu będzie
informacja na stronie internetowej urzędu: ursy-
now.pl oraz w lokalnej prasie.

W ubiegłym tygodniu uli-
ca Belgradzka na Ursyno-
wie stała się jaśniejsza.
Na trzech przejściach dla
pieszych: w okolicy źródła
wody oligoceńskiej, obok
gimnazjum oraz przy
wjeździe na ul. Lasek
Brzozowy powstały moc-
ne, LED-owe lampy do-
świetlające. 

Takie same stanęły także na
dwóch „zebrach” na ulicy Lancie-
go, przy skrzyżowaniu z Migdało-
wą. Bardzo się cieszę, że dzięki
mojemu projektowi do Budżetu
Partycypacyjnego poprawiło się
bezpieczeństwo tych kilku miejsc.
To oczywiście nie koniec, a kolej-
ne przejścia czekają w kolejce.

Dwa lata temu postanowiłem
złożyć propozycję doświetlenia
kilku przejść dla pieszych na Ursy-
nowie. Ze względu na zasady Bu-
dżetu Partycypacyjnego uznałem,
że mniejszy projekt będzie miał
większe szanse powodzenia, dla-
tego zdecydowałem się zacząć od
mojej najbliższej okolicy, czyli wła-
śnie Belgradzkiej i Lanciego. W

projekcie zawarte było jeszcze
przejście przez ul. Wąwozową
oraz te przy skrzyżowaniu Stry-
jeńskich i Przy Bażantarni, które
także powinny zostać doświetlo-
ne w najbliższym czasie.

Kontynuując sukces mojego
projektu, w tegorocznej edycji
różne osoby zgłosiły kolejne pro-
pozycje doświetlania przejść na
Ursynowie, co niezmiernie mnie

cieszy. Niewiele osób wie jednak,
że mało brakowało, a projekt w
ogóle nie byłby poddany pod gło-
sowanie! Na szczęście mój wro-
dzony upór kazał mi walczyć do
końca – i było warto. Dziś ten
efekt widać gołym okiem, bo
dzięki działającym już latarniom
piesi na ul. Belgradzkiej są do-
skonale widoczni w nocy.

Gdy w 2014 roku złożyłem
mój projekt, Zarząd Dróg Miej-
skich (ZDM) odpowiedzialny za
weryfikację techniczną, ocenił
go negatywnie. Jakież było mo-
je zdziwienie, gdy na prośbę o
uzasadnienie tej oceny dowie-
działem się, że zdaniem ZDM…
„nie jest on potrzebny, bo przej-

ścia są dobrze doświetlone.” Gdy
poinformowałem urzędniczkę,
że dzielnicowy zespół nie zgo-
dził się z tą opinią i przesłał pro-
jekt do ponownej weryfikacji
ZDM, ta z wielką impertynencją
stwierdziła, że „ich to nie obcho-
dzi i w takim razie oni go znowu
zweryfikują negatywnie!”

Nie poddałem się i postano-
wiłem zainterweniować u osób
odpowiedzialnych w mieście za
nadzorowanie całego Budżetu
Partycypacyjnego, czyli w Cen-
trum Komunikacji Społecznej.
Tu spotkałem się ze zrozumie-
niem i najwyraźniej ZDM został
pouczony, że ich pracą jest wery-
fikacja techniczna, natomiast
ocenę potrzeb powinni zostawić
mieszkańcom. W efekcie tego
projekt został poddany pod gło-
sowanie i uzyskał wielkie popar-
cie głosujących. Dziś już nie sły-
chać w ZDM negatywnych opinii
na ten temat, a przedstawiciele
tej instytucji chętnie chwalą się
kolejnymi doświetlonymi przej-
ściami. Jak widać kropla drąży
skałę i nawet beton urzędnicze-
go oporu da się skruszyć.

Pragnę z tej okazji podzięko-
wać wszystkim, którzy oddali
głos na mój projekt. To dzięki
Wam już od tego roku szkolne-
go, w okresie jesiennej „szarugi”
oraz wczesnego zimowego
zmroku, wszyscy będziemy
choć trochę bezpieczniejsi na
pasach. To właśnie takimi mały-
mi krokami możemy poprawiać
jakość życia w naszej dzielnicy,
dlatego serdecznie zachęcam
wszystkich do składania swo-
ich propozycji naszym lokalnym
władzom. Razem możemy
zmienić Ursynów!

A n t o n i  P o m i a n o w s k i
P r e z e s  I n i c j a t y w y

M i e s z k a ń c ó w  U r s y n o w a

W niedzielę 11 września br. odbędzie się VII Piknik Rodzinny „Ursynów dobry dla
zwierząt”. Spotkanie miłośników zwierząt rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa
do 16.00 – tradycyjnie obok ursynowskiego ratusza. Organizują je Urząd Dzielnicy
Ursynów oraz Fundacja PEGASUS.

Poza dobrą zabawą piknik jak co roku ma charakter edukacyjny. Przewidziano porady ekspertów:
lekarzy weterynarii, parazytologów oraz dietetyków. Zgodnie z hasłem tegorocznej edycji „zwierzak
w opałach” zaplanowano spotkanie z organizacjami ratującymi i na co dzień zajmującymi się psami,
kotami oraz królikami. Uzupełnieniem części teoretycznej będzie zaplanowany pokaz udzielania
pierwszej pomocy czworonogom oraz ich opiekunom. Na pikniku pojawi się dr Dorota Sumińska, któ-
ra na stoisku Fundacji Karuna będzie podpisywać swoją najnowszą książkę. Dla najmłodszych prze-
widziano gry i zabawy oraz dmuchańce.

„To już siódma edycja tego dedykowanego miłośnikom zwierząt pikniku rodzinnego, na który nie
tylko można, ale wręcz trzeba przyjść z psem, kotem, gryzoniem lub innym ulubieńcem. Przy okazji
pikniku obchodzimy jubileusz 15-lecia powstania pierwszego EKO Patrolu Straży Miejskiej na Ursy-
nowie. Ursynów to po prostu dzielnica przyjazna zwierzętom” – mówi Piotr Zalewski, zastępca bur-
mistrza dzielnicy. 

K O S

Budżet partycypacyjny 2017

Podziękowania i plany na kolejny rok

Jaśniej na przejściach i w głowach urzędników ZDM

Warto było powalczyć!

Ursynów to dzielnica przyjazna zwierzętom

Pikniki z udziałem czworonogów
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Mówi się, że reprywatyzacyjną
puszkę Pandory otworzyła
kwietniowa publikacja na ła-
mach Gazety Stołecznej o podej-
rzanym zwrocie działki przy
placu Defilad (Chmielna 70). To
możliwe, ale zapomina się, że
“Passa” cyklicznie pisze o repry-
watyzacyjnej ośmiornicy już od
trzech lat. Tylko przez ponad
dwa lata nikt nas nie słuchał. 

M echanizm działania krymi-
nogennego układu oplatają-
cego mackami miasto opisy-

waliśmy od dawna. Od sierpnia 2014 r.
prowadzimy zakończoną, jak dotych-
czas, sukcesem batalię o zablokowanie
decyzji BGN skutkującej przekazaniem
w prywatne ręce wpierw gruntu pod
budynkiem przy ul. Narbutta 60, a w
następstwie sprzedażą przez miasto
spadkobiercom rzekomego byłego wła-
ściciela gruntu 10 mieszkań komunal-
nych w tym budynku za... 1,8 mln zło-
tych. Przed wydaniem decyzji o zwro-
cie nieruchomości budynek został grun-
townie wyremontowany ze środków

Urzędu Dzielnicy Mokotów. Był to bez-
czelny i starannie przemyślany numer
na tzw. wyrwę. Żaden z urzędników
BGN nie sprawdził bowiem autentycz-
ności aktu notarialnego z 1947 r., który
był podstawą roszczenia. Wykonaliśmy
gigantyczną pracę detektywistyczną i
udowodniliśmy ponad wszelką wątpli-
wość, że wspomniany akt notarialny
jest “lipą” sporządzoną w piwnicy zruj-
nowanego budynku na Mokotowie
przez osobę, która nie posiadała sto-
sownych uprawnień. Dzięki naszemu
zaangażowaniu i wsparciu czworga lo-
katorów budynku przy ul. Narbutta 60
udało się uratować budynek, a tym sa-
mym los tamtejszych mieszkańców, któ-
ry w momencie przejęcia nieruchomo-
ści przez domniemanego kamieniczni-
ka byłby przesądzony. Był to pierwszy
od 1989 r. przypadek w Warszawie, że
dzięki interwencji gazety udało się
wstrzymać wykonanie prawomocnej
ostatecznej decyzji administracyjnej,
wydanej przez wszechwładne BGN. Ale
o tym mainstreamowe media milczą. 

S prawa Chmielnej 70 to był
szczyt bezczelności, klasyczna
grabież publicznego mienia w

biały dzień. Zaryzykowano przekrocze-
nie pewnych granic jak idzie o łupie-
stwo, ponieważ kupcy roszczeń przez
lata utwierdzili się w poczuciu całkowi-
tej bezkarności. Kręcili biznesy i wyrzu-
cali ludzi na bruk, działając na granicy
kulawego prawa i przy dziwnie biernej
postawie organów ścigania, które w
przypadku warszawskiej reprywatyza-
cji były organami ścigania tylko z na-
zwy. W sprawie Narbutta 60 możemy
nawet mówić o prokuratorsko - policyj-
nej zmowie, bowiem, jak wykazała

wstępna analiza akt postępowań prze-
prowadzona przez Prokuraturę Okręgo-
wą w Warszawie, prokuratorzy z Moko-
towa i Śródmieścia - Północ, jak również
funkcjonariusze wydziału dochodze-
niowo - śledczego mokotowskiej ko-
mendy policji, robili wszystko, by roz-
wodnić sprawę. Teraz będą się z tego
tłumaczyć przed swoimi kolegami z
Wrocławia i zwierzchnikami z Prokura-
tury Krajowej. Tak więc w sprawie Na-
rbutta 60 można powiedzieć, że spra-
wiedliwości stało się zadość. Czy tak
stanie się również w sprawie Chmielnej
70 i kilkunastu innych mocno podej-
rzanych reprywatyzacjach? Miejmy ta-
ką nadzieję. 

J est okazja, by przypomnieć war-
szawiakom szczegóły najbar-
dziej bezczelnego przekrętu re-

prywatyzacyjnego w historii ich mia-
sta.   Z zaświadczenia Wydziału Hipo-
tecznego Sądu Okręgowego w Warsza-
wie z dnia 18 lipca 1947 r. wynika, iż ty-
tuł własności nieruchomości z przed-
wojennym adresem ul. Chmielna 70
(dzisiaj pl. Defilad 1) uregulowany był

jawnym wpisem na Jana Henryka Hol-
gera Martina w 2/3 częściach i Marii
Mirosławy Reginy Kubrynów - Chałupo-
wej w 1/3 części. Holger nabył swój
udział od Kazimiery Chwaścińskiej na
podstawie aktu notarialnego z dnia 7
października 1942 r. Taki stan rzeczy
trwał do 28 października 1947 r. kiedy
Kubrynów - Chałupowa darowała swój
udział w 1/3 na rzecz Zofii Haliny Gó-
rowej wraz z prawami i  przynależno-
ściami. W dniu 19 kwietnia 1948 r. nie-
ruchomość przy Chmielnej 70 została
skomunalizowana na mocy tzw. Dekre-
tu Bieruta. Termin składania wniosków
o przyznanie byłym właścicielom tak
zwanej własności czasowej upływał w
dniu 19 października 1948 r. Holger
złożył stosowny wniosek w dniu 19 lip-
ca 1948 r. jednak Prezydium Rady Na-
rodowej Warszawy, orzeczeniem admi-
nistracyjnym z dnia 10 marca 1952 r.,
odmówiło przyznania prawa własno-
ści czasowej do tego gruntu.

Z awieszenie w sprawie trwało
aż do 31 maja 2010 r. kiedy Sa-
morządowe Kolegium Odwo-

ławcze w Warszawie w składzie: Piotr
Wawszczak (przewodniczący) oraz Mał-
gorzata Grochocka i Katarzyna Naczas
(członkinie) stwierdziło nieważność
orzeczenia Prezydium Rady Narodowej
z marca 1952 r. To było zielone światło
dla tzw. kupców roszczeń, którzy już
wiedzieli, że Komisja Ładu Przestrzen-
nego Rady Warszawy pozytywnie za-
opiniowała projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oto-
czenia PKiN, który przewidywał m. in.
wzniesienie po południowej stronie naj-
wyższego obiektu w stolicy wieżowca
wysokiego na 240 metrów. 

T o była robota metodyczna i
przemyślana w każdym szcze-
góle. Nikt o zdrowych zmy-

słach nie pakuje pieniędzy w zakup
roszczenia do działki, na której nie wol-
no zaryzykować inwestycji przynoszą-
cej duży zysk. Wartość każdej działki
mierzy się bowiem ilością możliwego
wybudowania na niej metrów po-
wierzchni użytkowo-mieszkaniowej.
Radni komisji ładu przestrzennego po-
zytywnie zaopiniowali projekt planu,
który w praktyce przewidywał wbu-
dowanie do Sali Kongresowej “plomby”
w postaci wysokiego na ponad 200 me-
trów wieżowca. Warto przejrzeć proto-
koły z posiedzeń komisji, a musiało ich
być przynajmniej kilka, by ustalić, któ-
rzy radni lobbowali za takim rozwiąza-
niem. Być może trzymający w Warsza-
wie władzę klub PO otrzymał polecenie
partyjne jak głosować w tej sprawie.
Plan miejscowy dla otoczenia PKiN zo-
stał uchwalony na sesji rady miasta w
dniu  9 listopada 2010 r. i stał się lokal-
nym prawem. Na jego podstawie moż-

na było bez żadnego ryzyka wydać de-
cyzję o pozwoleniu na budowę. 

W dniu 8 lutego 2011 r. mece-
nas Andrzej Muszyński zło-
żył w BGN wniosek o usta-

nowienie na rzecz jego mocodawcy Ma-
cieja Marcinkowskiego, znanego w
Warszawie kupca roszczeń, prawa użyt-
kowania wieczystego, w udziale wyno-
szącym 2/3 części, działki z przedwo-
jennym adresem Chmielna 70.  We
wniosku powołał się na akty nabycia
przez Marcinkowskiego praw i rosz-
czeń do tej nieruchomości. Niespodzie-
wanie BGN odmówiło mu legitymacji
do występowania w charakterze strony
w tym postępowaniu, ponieważ zda-
niem urzędników Marcinkowski nie na-
był praw i roszczeń wynikających z
przepisów dekretu z dnia 26 paździer-
nika 1945 r. z uwagi na fakt, że spadko-
biercom Jadwigi Kazimiery Chwaściń-
skiej takie prawa nie przysługiwały. Po-
myłka Muszyńskiego i Marcinkowskie-
go, a może konflikt tych panów z urzęd-
nikami BGN na jakimś tle? Ponoć, jak
nie wiadomo o co chodzi, to zawsze
chodzi o pieniądze. Tak czy owak, me-
cenas i kupiec roszczeń odeszli ze sto-
łecznego ratusza z kwitkiem.

A liści szybko okazało się, że nie-
ruchomość przy ul. Chmiel-
nej 70 jest obiektem zaintere-

sowania innego stołecznego mecena-
sa Roberta Nowaczyka, powiązanego
wspólnymi interesami z byłym wicedy-
rektorem BGN Jakubem Rudnickim. W
dniu 28 września 2012 r. Nowaczyk za-
pukał do drzwi BGN jako pełnomocnik
kolejnego mecenasa w tej sprawie Grze-
gorza Majewskiego, którego żona, o
czym wówczas wiedziało niewiele osób,

pracowała w... BGN w charakterze
urzędniczki. Nowaczyk zdołał przeko-
nać dyrektorów BGN, że Majewski oraz
Marzena Kruk i Janusz Piecyk nabyli
prawa i roszczenia do Chmielnej 70 wy-
nikające z przepisów dekretu z dnia 26
października 1945 r. Dr Marzena Kruk
była w tym czasie głównym specjalistą
w Departamencie Współpracy Zagra-
nicznej i Praw Człowieka Ministerstwa
Sprawiedliwości. Prywatnie jest siostrą
mecenasa Nowaczyka. Mecenas Grze-
gorz Majewski był wówczas dziekanem
okręgowej rady adwokackiej w War-
szawie, przedtem pełnił funkcję preze-
sa sądu dyscyplinarnego. Natomiast Ja-
nusz Piecyk to wspólnik mecenasa No-
waczyka. 

HGW musi bardzo lubić tę trój-
kę, skoro procedura zwrotu
wartej ponad 100 milionów

zł nieruchomości trwała zaledwie trzy
tygodnie. W dniu 16 października 2012
r. pani prezydent potwierdziła własnym
podpisem roszczenie, ustanawiając na
99 lat prawo użytkowania wieczyste-
go do niezabudowanego gruntu o po-

wierzchni 841 mkw, położonego w
Warszawie przy placu Defilad (dawna
Chmielna 70) na rzecz trzech wyżej
wymienionych osób. Kolejnym dowo-
dem na to, że HGW bardzo lubi te oso-
by, może być fakt, iż bardzo szybko wy-
dając decyzję reprywatyzacyjną, jed-
nocześnie zatroszczyła się o to, by świe-
żo upieczeni właściciele super atrak-
cyjnej nieruchomości mogli bardziej
rozwinąć inwestycyjne skrzydła. Nie-
cały miesiąc później, 15 listopada 2012
r., decyzją nr 496/GK/DW/2012 usta-
nowiła na lat 99, na rzecz Majewskiego,
Kruk i Piecyka, prawo użytkowania wie-
czystego do przyległej niezabudowa-
nej działki o powierzchni 617 mkw. Na
841 mkw. ciężko byłoby wybudować
obiekt przynoszący krociowe zyski, ale
na 1458 mkw. i owszem. 

P owyższy przykład w sposób ja-
skrawy pokazuje, jak urzędni-
cy stołecznego magistratu, ze

swoją szefową na czele, szanują i wspo-
magają rodzimych biznesmenów. Szko-
da tylko, że nie wszystkich. Pan Tade-
usz Koss musiał czekać na zwrot na-
leżnej mu prawem działki po drugiej
stronie PKiN (skrzyżowanie Święto-
krzyskiej i Marszałkowskiej) aż 17 lat,
jednak nie może na niej nic wybudo-
wać. Owszem, w końcu zwrócono mu
rodzinną nieruchomość, ale biedakowi
nie wolno na niej postawić nawet pu-
blicznego szaletu, by zarabiać marne
dwa złote od klienta, ponieważ war-
szawscy radni postanowili, że jego
działka zostanie przeznaczona pod zie-
leń publiczną (ZP). 

T ymczasem, jeśli chodzi o
Chmielną 70, zwrócono su-
per atrakcyjną nieruchomość

w sercu miasta, mimo że Ministerstwo
Finansów już w lutym 2011 r. przesła-
ło do BGN nieprzetłumaczone na język
polski dokumenty dotyczące wykazu
beneficjentów na podstawie zawar-
tych układów indemnizacyjnych, m.
in. polsko - duńskiego Protokołu nr 1 w
sprawie interesów i mienia duńskie-
go w Polsce z dnia 12 maja 1949 r.
oraz Protokołu nr 2 w sprawie intere-
sów i mienia duńskiego w Polsce z dnia
26 lutego 1953 r. Na liście znajdowa-
ło się nazwisko Holgera Martina. Z ad-
notacji przy tym nazwisku wynika, że
kwota 35 tys. koron duńskich została
zdeponowana na “Saerkonto 2” (mar-
twe konto). Wystarczyło oddać te do-
kumenty do przysięgłego tłumacza,
by mieć pewność, że wynikiem przy-
wołanych wyżej regulacji jest zwolnie-
nie polskiego rządu z jakichkolwiek
zobowiązań reprywatyzacyjnych w
stosunku do zainteresowanych oby-
wateli duńskich oraz ich następców
prawnych. 

O wszem, poprzednie ekipy
rządzące resortem finansów,
dopuściły się zaniechania, nie

wydając w stosownym czasie decyzji
administracyjnej stwierdzającej przej-
ście na rzecz Skarbu Państwa nierucho-
mości przy Chmielnej 70 na podstawie
umowy międzynarodowej o uregulo-
waniu roszczeń finansowych. To jed-
nak absolutnie nie tłumaczy urzędni-
ków BGN i samej Gronkiewicz - Waltz,
którzy w zaistniałej sytuacji powinni
wykazać wyjątkową ostrożność w pro-
cedurze badania zasadności wysunięte-
go przez Nowaczyka roszczenia oraz
daleką posuniętą powściągliwość, jak
idzie o wydanie ostatecznej decyzji re-
prywatyzacyjnej. Tymczasem spieszo-
no się ze zwrotem tej nieruchomości
jak do przysłowiowego pożaru. Odpo-
wiedź na pytanie, czym powodowany
był tak wielki pośpiech, pozostawiam
Czytelnikom. 

P rzez lata władze Warszawy po-
zostawały głuche na medialne
doniesienia o dzikiej reprywa-

tyzacji w Warszawie. Pisały na ten temat
Przegląd Tygodniowy, lewicowe NIE,
Polska The Times, także lokalna Passa.
Nie było żadnej reakcji. Posługiwano
się standardową formułką, że proku-
ratury badały wiele doniesień i nie do-
patrzyły się znamion przestępstwa. A
jak badały tego rodzaju doniesienia,
najlepiej wiemy my, dziennikarze ty-
godnika Passa. Niezrozumiała i dziwna
bierność stołecznych stróżów prawa
oraz władz stolicy spowodowała, że na
przykład mecenas Robert Nowaczyk
zreprywatyzował na rzecz swoją i swo-
ich klientów blisko 50 nieruchomości
warszawskich zlokalizowanych w naj-
lepszych punktach miasta, w tym na
rzecz własnej siostry, urzędniczki w Mi-
nisterstwie Sprawiedliwości, na której
konto, jak podała ostatnio Gazeta Praw-
na, miało wpłynąć blisko 38 milionów
złotych z tytułu odszkodowań repry-
watyzacyjnych. Nowaczyk potknął się
dopiero na Chmielnej 70.  

M ożna mieć nadzieję, że kilka
zespołów prokuratorskich,
pracujących pod nadzorem

Prokuratora Krajowego Bogdana
Święczkowskiego (czytaj oświadczenie
wydane przez PK), wyjaśni do tak zwa-
nego spodu decyzje reprywatyzacyjne,
w stosunku do których istnieją uzasad-
nione podejrzenia co do ich przejrzysto-
ści i zgodności z prawem. Podejrzane
osoby albo należy jak najszybciej oczy-
ścić z zarzutów, albo postawić przed
sądem i w efekcie zamknąć w więzieniu
za łapownictwo. Stolica państwa stała
się bowiem w oczach Polaków siedli-
skiem korupcji, lokalnych układów i
układzików oraz mocno podejrzanych
powiązań urzędników, przedstawicieli
organów ścigania i sędziów z działają-
cymi na granicy prawa biznesmenami.
To nie zadaje nam, warszawiakom, szy-
ku. Dlatego szybkie oczyszczenie gęst-
niejącej z dnia na dzień od podejrzeń at-
mosfery, jak również przepędzenie
znad Warszawy unoszącego się nad
miastem odoru korupcji - staje się pilną
koniecznością.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

O kryminogennym procederze reprywatyzacji „Passa” informowała od dawna...

Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka...
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Od 8 do 14 września 2016
r. w Urzędzie Dzielnicy
Ursynów przy al. KEN 61
odbędą się warsztaty  do-
tyczące przyszłości terenu
nad projektowanym tune-
lem Południowej Obwod-
nicy Warszawy na Ursy-
nowie. 

To idealny moment żeby
przyjść i opowiedzieć zespołowi,
który się tym zajmuje, jak wyobra-
żacie sobie Państwo zagospodaro-
wanie nowego parku na Ursyno-
wie, który mam nadzieję będzie
jedną z wizytówek Warszawy oraz
atutem nowo powstającej POW.

Warsztaty rozpoczynają się w
czwartek 8.09 o godz. 17.30. To

początek drugiego etapu proce-
su konsultacji społecznych – par-
tycypacyjnego opracowania
koncepcji zagospodarowania te-
renu wzdłuż ul. Płaskowickiej i
nad tunelem Południowej Ob-
wodnicy Warszawy. Warsztaty
poprowadzi Katarzyna Łowic-
ka oraz jej doświadczony zespół
projektowo-konsultingowy. Na
moje zaproszenie na ostatniej
komisji Architektury i Ochrony
Środowiska (5.09) pani Kata-
rzyna opowiedziała radnym i
mieszkańcom o zbliżających się
warsztatach.

Na wcześniej wspomnianej
komisji poruszony został rów-
nież temat budowy garaży

podziemnych pod wyżej opi-
sywanym terenem. Radni
wspólnie ustalili, że będziemy
wnioskować, aby inwestor oraz
władze miasta przyjrzały się
temu pomysłowi i mimo du-
żych nakładów finansowych
rozważyli budowę wspomnia-
nych garaży.

Na warsztatach zostanie opra-
cowana wstępna koncepcja ar-
chitektoniczno-urbanistyczna
zagospodarowania terenu, w pa-
sie szerokości około 100 metrów,
na odcinku od ul. rtm. Pileckie-
go do ul. Nowoursynowskiej.  

Uczestnicy I etapu konsulta-
cji społecznych, które odbyły się
w maju i czerwcu br., wyraźnie

dali do zrozumienia, iż teren
nad tunelem POW postrzegają
jako przyszły park. Takie prze-
znaczenie terenu jest również
opisane w studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodaro-
wania. W czasie I etapu konsul-
tacji społecznych zgłoszono bar-
dzo dużo różnych propozycji
programowych dla terenu par-
ku (m. in. wpisanie w teren
urządzeń rekreacyjnych i spor-
towych, targowiska, obiektów
usług kultury, gastronomii, par-
kingów (jakże ważnych dla
mieszkańców), ścieżek dla rol-
karzy, rowerzystów i innych
obiektów. 

Celem warsztatów jest wy-
pracowanie konsensusu w kwe-

stii sposobu zagospodarowania
ww. terenu. Jako punkt wyjścia
do pracy warsztatowej projek-
tanci zaprezentują wstępne dys-
pozycje funkcjonalno-prze-
strzenne dla terenu, wynikające
z postulatów zgłoszonych w
pierwszym etapie konsultacji
społecznych oraz z analiz prze-
prowadzonych przez zespół pro-
jektowy. W czasie paru inten-
sywnych dni pracy warsztato-
wej projektanci wspólnie z
uczestnikami warsztatów wy-
pracują całościową, spójną wizję
parku, odpowiadającą na po-
trzeby mieszkańców i użytkow-
ników terenu oraz uwzględnia-
jącą uwarunkowania lokalne i
możliwości realizacyjne. 

Warsztaty będą miały formę
intensywnego dialogu, który po-
zwoli na relatywnie szybkie
uzgodnienie stanowisk różnych
grup mieszkańców, władz samo-
rządowych oraz projektantów i
ekspertów w dziedzinie archi-
tektury krajobrazu, urbanistyki,
architektury, inżynierii komuni-
kacyjnej

W imieniu organizatorów i swo-
im serdecznie zapraszam do udzia-
łu w warsztatach! Zależy nam na
opinii i propozycjach wszystkich
użytkowników tego terenu.

K r y s t i a n  M A L E S A
r a d n y  U r s y n o w a  

P r z e w o d n i c z ą c y  K o m i s j i  
A r c h i t e k t u r y  i  O c h r o n y  

Ś r o d o w i s k a  

Zaplanujmy park nad Południową Obwodnicą Warszawy 

Konsultacje na Ursynowie
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Inauguracja Roku Kulturalnego 
na Ursynowie 2016/2017

Koncert kabaretowy pt. 
„Ale CZAD! Czyli podróże Grupy MoCarta”

Multikino Ursynów, 
poniedziałek 19.09.2016 r. godz. 19.00 

Podróże to nowe miejsca, ciekawi ludzie, zaskakujące przygody i ogromna energia - jed-
nym słowem CZAD. Czad to prędkość, zmiany czasu, hotele, lotniska, utracone bagaże oraz
kraj, w którym Grupa jeszcze nie koncertowała.

Ale Czad, czyli podróże Grupy MoCarta to nowy program kwartetu, w którym muzycy
zagrają i opowiedzą między innymi o Chinach, Francji, Kostaryce i egzotycznej Republice
Czeskiej. W programie Grupy jak zwykle dominować będzie muzyka klasyczna, okraszo-
na kulturalnym żartem. Muzycy zagrają wiele nowych utworów, ale czasem wrócą do kil-
ku swoich evergreenów. Cóż... Panowie z wiekiem stają się nieco sentymentalni.

Nowy program Grupy MoCarta to największe przeboje muzyki nie tylko klasycznej, in-
teligentny żart i mnóstwo energii z całego świata - jednym słowem będzie CZAD!

Zasady dystrybucji bezpłatnych kart wstępu na  koncert kabaretowy   Grupy MoCarta

Bezpłatne karty wstępu na koncert będzie można zamówić wysyłając email na adres   -
w tytule emaila należy wpisać GRUPA oraz NAZWISKO i IMIĘ osoby, która odbierze karty
wstępu.  

Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 września do godziny 15.00. 
W przypadku liczby zgłoszeń większej niż liczba dostępnych kart zostanie przeprowadzo-

ne losowanie. Wylosowane osoby zostaną zawiadomione emailem w dniu 14 września do
godziny 17.00.  

Jednej osobie przysługuje prawo do jednego zgłoszenia, na które przypadać będą dwie
jednoosobowe karty wstępu. 

Osoby, które otrzymają odpowiedź (email)  będą mogły odebrać karty wstępu w Urzę-
dzie Dzielnicy na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość w terminach poda-
nych w przesłanej informacji.

Nieodebrane karty trafią ponownie do dystrybucji i będą dostępne w Urzędzie Dzielni-
cy 19 września od godz. 8.15 do 18.00 w kolejności zgłoszeń oraz w Multikinie na pół go-
dziny rzed koncertem.Informacja o liczbie nieodebranych kart wstępu zostanie wywieszo-
na w Multikinie. 

„Wielka Ursynowska”  i „Ursynowska Kumulacja Aktywności”

Uroczy piknik na torze konnym

W niedzielę  4 września na To-
rze Wyścigów Konnych odbył się
piknik rodzinny „Ursynowska
Kumulacja Aktywności”. Piknik
poprzedził bieg na 5 km po to-
rze wyścigowym – „Wielka Ursy-
nowska”.

Zawodnicy pobiegli po nawierzchni
trawiastej – dokładnie tam, gdzie rozgry-
wane są gonitwy koni. Uczestnicy biegu
mieli do pokonania dwa okrążenia. Po-
goda była dobra, choć mocne słońce
niektórym dało się mocno we znaki.
Bieg otworzył Robert Kempa, burmistrz
Ursynowa. W rywalizacji wzięło udział
kilkunastu mistrzów Fundacji LOTTO
Milion Marzeń. Wśród nich Szymon
Krawczyk, zwycięzca kategorii OPEN
oraz sławny chodziarz Grzegorz Sudoł. 

„Znałem już trasę, bo biegałem tu rok
temu i wiedziałem czego mogę się spo-

dziewać . Trasa nie jest idealnie płaska,
występuje tu dużo nierówności. Trawa
jest bardzo wysoka. Bieganie na takim
torze to jednak fajna inicjatywa. Jest to
coś innego niż bieganie na stadionie niż
ulicy - powiedział po biegu Szymon
Krawczyk, lekkoatleta specjalizujący się
w biegu na dystansie 800 metrów. 

Około jedna trzecia uczestników po-
biegła bez butów. To drugi bieg z kate-
gorią dla bosych biegaczy i z roku na rok
jest ich więcej.

„Organizowana przez Urząd Dziel-
nicy Ursynów już po raz piąty Wielka
Ursynowska  była jak zwykle okazją do
świetnej  zabawy, a dla osób które zde-
cydowały się przystąpić do rywalizacji
boso, było to także nowe, niezwykłe
doświadczenie biegowe . W tym roku
pobiliśmy rekord pod względem liczby
uczestników.  Ci, którzy nie uczestni-

czyli w biegu, spędzili aktywnie czas
na naszym rodzinnym pikniku z udzia-
łem znanych sportowców” – podkreślił
Rafał Miastowski, zastępca burmistrza
Ursynowa.

Biegowi towarzyszył piknik „Ursy-
nowska Kumulacja Aktywności” zorga-
nizowany przez Urząd Dzielnicy Ursy-
nów oraz Fundację LOTTO Milion Ma-
rzeń. Na pikniku rekreacyjno-sporto-
wym bawiły się całe rodziny. Dla naj-
młodszych przygotowane zostały prze-
różne atrakcje: przejażdżki konne, re-
wia konna, pokaz woltyżerki, rewia na
koniach arabskich, pokaz powożenia
zaprzęgami konnymi, pokaz taekwon-
do, zabawki pneumatyczne dla dzieci,
zumba oraz konkursy i animacje. 

Uczestnicy pikniku mogli wziąć też
udział w zabawach sportowych prowa-

dzonych przez polskich olimpijczyków
- przygotowano kilkanaście stanowisk
Kumulacji Aktywności.  Dzieci dosta-
wały książeczkę, z którą podchodziły
do wybranego punktu i tam starały się
wykazać sprawnością wymaganą w da-
nej dyscyplinie, aby dostać wpis do ksią-
żeczki. Można było porzucać do kosza,
przejść tor przeszkód i boksować w tar-
czę, kopać w worki treningowe, strzelać
z laserowej wiatrówki, wspinać się po
ściance, sprawdzić swą równowagę na
specjalnych przyrządach, ścigać się na
ergometrach wioślarskich, kopać piłkę
do rugby, przebiec slalom. Po uzyskaniu
odpowiedniej liczby wpisów mały spor-
towiec otrzymywał dyplom i medal.
Oczywiście cenne też były same wpisy,
dokonywane często przez znanych spor-
towców.
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W sesjach rad dzielnic i rady miasta uczestniczę od 1994 r. i naprawdę
wiele już widziałem. Jednak to, co działo się na ostatnim posiedze-
niu Rady Warszawy, wymaga absolutnie osobnego i wyjątkowego

dziennikarskiego podejścia. Hanna Gronkiewicz - Waltz zwołała nadzwyczajną
sesję po to, by wyjaśnić wszystkie wątpliwości związane z tak zwaną dziką repry-
watyzacją stołecznych nieruchomości. Nie wyjaśniła nic, a przedstawienie, które odegrała na
oczach milionów telewidzów w całej Polsce, ostatecznie zniszczyło jej wizerunek gospodyni stoli-
cy państwa i największego miasta w Polsce. Na sesję przybyli tłumnie mieszkańców stolicy, repre-
zentanci organizacji walczących o prawa lokatorów, przeciwnicy reprywatyzacji oraz zwykli ludzie
oburzeni aferą zataczającą coraz szersze kręgi. – Dymisja! Złodzieje! – takimi epitetami tłum obrzu-
cał stół prezydialny z królującymi tam HGW, jej zastępcą Jarosławem Jóźwiakiem oraz Ewą Mali-
nowską  – Grupińską, przewodniczącą miejskiej rady, prywatnie żoną Rafała Grupińskiego, szefa
klubu parlamentarnego PO. Przemówienie prezydent stolicy było często przerywane wrogimi
okrzykami, a w jej stronę leciały małe piłeczki. Na każdej z nich widniał adres zreprywatyzowanej
warszawskiej kamienicy. 

Z tak obłudnymi wystąpieniami członków miejskiej władzy nie miałem do czynienia od począt-
ku swojej dziennikarskiej aktywności na samorządowym polu, a minęły już 22 lata z okładem. Ma-
nipulacja goniła manipulację, żonglowano faktami starając się wprowadzić ludzi w błąd, w ogóle
nie odnoszono się do jasno sformułowanych i konkretnych zarzutów. Jak to się dzieje, że mąż pre-
zydent Warszawy pożywił się na kradzionym pożydowskim mieniu i nic? Pytanie to zadał radny Piotr
Guział, ale zamiast odpowiedzi otrzymał mętny bełkot. A jak faktycznie było z tym pożydowskim
mieniem? 

Ukradli je Leon Kalinowski, Leszek Wiśniewski i Jan Wierzbicki, którzy tuż po wojnie sfałszowa-
li m. in. pełnomocnictwo przedwojennej właścicielki kamienicy przy ul. Noakowskiego 16 Szlamy
Oppenheim, antydatowane na 30 sierpnia 1939 r. W grudniu 1945 r. Kalinowski za „szacunkowy
milion złotych” sprzedał trzy czwarte kamienicy Romanowi Kępskiemu, wujowi Andrzeja Waltza,
męża Hanny Gronkiewicz - Waltz. W 1949 r. Kalinowskiego, Wiśniewskiego i Wierzbickiego aresz-
towano za fałszowanie dokumentów i w maju 1950 r. zostali prawomocnie skazani. Kalinowski za
kolejne oszustwa trafił do więzienia na kilkanaście lat. W 1997 r. Kępski rozpoczął starania o zwrot
nieruchomości, a już sześć lat później on i jego spadkobiercy stali się jej właścicielami. HGW potwier-
dziła na sesji, że zarzuty pod jej i małżonka adresem to stek bzdur. Nie wydaje mi się, bo fałszerstwa
dokonane przez Kalinowskiego to fakty, za które trafił do więzienia. Tu nie ma o czym dyskutować. 

K olejne matactwo HGW i jej przybocznego, wiceprezydenta Jóźwiaka to ciągłe przywoły-
wanie sprawy ogródków działkowych przy al. Waszyngtona i bezprawne przypinanie so-
bie orderów za rzekome odzyskanie tego wartego setki milionów złotych gruntu. Praw-

da zaś jest taka, że urzędująca pani prezydent i jej ekipa mieli zerowy wpływ na pomyślne zakoń-
czenie tej na odległość śmierdzącej korupcją afery. Radni opozycji, niestety, nie odrobili lekcji i dla-
tego Jarosław Jóźwiak, zwany w kręgach magistrackich “Dżej Dżejem”, mógł wraz ze swoją sze-
fową robić za pierwszego sprawiedliwego. A jak faktycznie było z ogródkami przy al. Waszyngto-

na? W tej sprawie tylko jeden
człowiek mógłby sobie zawiesić
order na piersiach, ale już nie ży-
je. To były prezydent Warszawy i
potem RP Lech Kaczyński. Od PiS
i braci Kaczyńskich dzielą mnie
lata świetlne, bo serce mam po
lewej, a nie po prawej stronie, jed-
nak nie mogę pozostać bezczyn-
ny, kiedy na forum rady stolicy
kraju ludzie władzy bezczelnie
manipulują faktami. 

Oto gołe fakty. W 2003 r. mający stosowne pełnomocnictwa urzędnik stołecznego ratusza pod-
pisał decyzję, której efektem było przekazanie spółce „Projekt S“ prawa wieczystego użytkowania
32 ha Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) przy al. Waszyngtona za opłatą 426 tys. złotych
(sic!). Lech Kaczyński zareagował błyskawicznie. Dyscyplinarnie zwolnił tego urzędnika i przyjął
dymisję od wiceprezydent, która nadzorowała jego wydział. Sprawa została skierowana do proku-
ratury, która przekazała ją do WSA. Miasto uzyskało pozytywne orzeczenie, ale “Projekt S” odwo-
łała się do NSA. W 2009 r. NSA wydał prawomocny wyrok, na mocy którego spółce “Projekt S” wy-
mknął się z rąk drogocenny grunt. Moje pytanie brzmi: gdzież tu jest choć jeden procent udziału
HGW oraz jej ekipy? To Kaczyński odmówił podpisania aktu notarialnego i surowo ukarał urzęd-
nika. To on skierował sprawę do prokuratury. To prokuratura, będąc na prawach strony, skierowa-
ła sprawę do sądu. To sądy dwóch instancji przez kilka lat, aż do 2009 r. analizowały akta, by w efek-
cie wydawać wyroki. Gdzież, na Boga, udział w tym wszystkim HGW? 

J óźwiak z uśmieszkiem łotra manipulował faktami, starając się wybielić swoją szefową. Do-
puścił się manipulacji nie po raz pierwszy. Kiedy w 2010 r. obywatelskie ugrupowanie “Nasz
Ursynów” wspólnie z PiS niespodziewanie odebrało władzę radnym PO w jej ursynowskim

mateczniku Jóźwiak natychmiast przyleciał platformersom z pomocą. Zakwestionował mianowi-
cie demokratyczny i zgodny ze wszelkimi standardami wybór prof. Lecha Królikowskiego na prze-
wodniczącego ursynowskiej rady. Argument, który przedstawił, jednych zaskoczył, innych roz-
śmieszył, a mnie zjeżył włosy na głowie, bo jak można być aż tak przewrotnym? Jóźwiak ogłosił otóż,
że wybór Królikowskiego jest nieważny, ponieważ naruszono jeden z punktów w statucie dzielni-
cy. Jaki? Głosy liczył nie radny, lecz naczelnik biura rady Sławomir Zabawski, który liczy głosy pod-
czas sesji od zarania dziejów. Próba ratowania tonącej PO spaliła na panewce. Radni kolacji prze-
prowadzili ponowne głosownie i “Dżej Dżej” musiał odejść z Ursynowa z kwitkiem.       

Mam podejrzenie graniczące z pewnością, że Jóźwiak maczał palce w kolejnej próbie manipu-
lacji, tym razem opinią publiczną. Ratusz zlecił ostatnio firmie z Siedlec, która powstała w 2014 r.,
więc posiada „olbrzymie” doświadczenie i odpowiednie narzędzia, badanie popularności HGW. Ba-
danie zostało zrealizowane techniką CATI, polegającą na przeprowadzaniu wywiadu telefoniczne-
go na reprezentatywnej próbie 802 mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej. Wykonano je
w dniach 2-5 września tego roku, a więc już po wybuchu afery reprywatyzacyjnej. Wynik badania
jest dla mnie tak samo wiarygodny jak sama HGW.  

Zdaniem siedleckiej, a więc bardzo prestiżowej i doświadczonej, pracowni badawczej blisko 55 pro-
cent mieszkańców stolicy uważa, że obecna prezydent nie powinna ustępować ze stanowiska. Za jej
dymisją opowiada się natomiast niespełna jedna trzecia warszawiaków. Respondentom zadano trzy
pytania (pisownia oryginalna): “Czy Pana/i zdaniem, o Hannie Gronkiewicz-Waltz, że jest dobrym go-
spodarzem, że sprawnie zarządza miastem?”. Blisko 60 procent ankietowanych odpowiedziało na to
sformułowane w sposób karkołomny pytanie twierdząco. Przeciwnego zdania było 28 proc. przepy-
tywanych mieszkańców. Drugie pytanie dotyczyło ewentualnej dymisji Hanny Gronkiewicz - Waltz.
Aż 55 proc. respondentów uznało, że obecna prezydent nie powinna ustępować ze stanowiska. Jej dy-
misji chce 30 proc. badanych. 15 proc. nie miało w tej sprawie zdania. Przeprowadzający badanie za-
pytali też mieszkańców o samą reprywatyzację. Okazuje się, że 93 proc. respondentów słyszało o pro-
blemach związanych z tą sprawą, 30 proc. warszawiaków deklaruje, że specjalnie śledzi wiadomości
na ten temat, 40 proc. trochę się tym interesuje, a 23 proc. w bardzo małym stopniu.

W iadomo, że tonący brzytwy się chwyta, ale niechaj kupuje sobie brzytwę za swoje, a nie
za publiczne pieniądze. To badanie, jak również wybór pracowni, są same w sobie
oburzające. Tak dalej nie może być. Chyba jednak wprowadzenie do stolicy komisarza

jest nieuniknione, kto bowiem zdoła przewidzieć, ile jeszcze publicznych środków zostanie zmar-
notrawionych, by ratować wizerunek HGW, który praktycznie jest już nie do uratowania. Niniejszym
kieruję do Bartosza Milczarczyka, rzecznika prasowego w stołecznym magistracie, pytania w try-
bie ustawy Prawo Prasowe: 1. “Na czyje polecenie zlecono firmie Danae Sp. z o.o. przeprowadze-
nie badania m. in. popularności Hanny Gronkiewicz - Waltz w dniach 2-5 września br.?”. 2. “Jakie
koszty poniosło miasto w związku z realizacją tego zlecenia?”. Uczciwie uprzedzam pana Milczar-
czyka, że nie dam się zbyć milczeniem, bądź wykrętnymi odpowiedziami. Pytania są bardzo pro-
ste, więc brak prostych jasnych odpowiedzi będzie skutkował niezwłocznym oskarżeniem pana rzecz-
nika w prokuraturze o złamanie zapisów ustawy Prawo prasowe.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

To już trzeba nie mieć wstydu...

„Z tak obłudnymi wystąpieniami
członków miejskiej władzy nie
miałem do czynienia od począt-
ku swojej dziennikarskiej 
aktywności na samorządowym
polu, a minęły już 22 lata 
z okładem”

T o piękna, cudowna powieść o miłości, o upadającym imperium, ale
przede wszystkim o sile wiary, która potrafi czasem góry przenosić – po-
wiedział o powieści Quo vadis” Henryka Sienkiewicza prezydent Andrzej

Duda, ogłaszając jej zwycięstwo w głosowaniu na tegoroczną lekturę Narodowe-
go Czytania. Została ona wybrana przez respondentów spośród pięciu propozy-
cji. Konkurencja była silna: m. in. „Chłopi” Władysława St. Reymonta, „Wesele” Stanisława Wyspiań-
skiego, „Popioły” Stefana Żeromskiego oraz „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej .

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania pokazała, że projekt ten cieszy się wielkim zaintereso-
waniem wśród Polaków. I choć jednorazowa akcja nie rozwiązuje wszystkich problemów związa-
nych ze spadkiem czytelnictwa w naszym kraju, to z pewnością zwiększa zainteresowanie książką
i zachęca do sięgnięcia po nią tych, którym często brakuje pozytywnego bodźca do czytania. Poka-
zuje też, że książki, a tym samym słowo pisane nie są skazane na porażkę w konfrontacji z interne-
tem, telewizją, czy filmem. Niemal w każdym rodzaju przekazu medialnego, słowo pisane jest tym,
co znajduje się na początku. 

– Gorąco zachęcam wszystkich Państwa do wspólnego czytania „Quo vadis”. Chciałbym, aby po
raz kolejny Narodowe Czytanie było dla nas wszystkich czasem inspirujących refleksji, przynoszą-
cym radość z kontaktu z prawdziwie wielką literaturą – napisał w liście inaugurującym wrześnio-
wą akcję prezydent RP Andrzej Duda. 

Dla wszystkich zainteresowanych udziałem w Narodowym Czytaniu przygotowano specjalny for-
mularz zgłoszeniowy. W akcji wzięły udział szkoły, biblioteki, instytucje kultury na terenie całego
kraju. Adaptację „Quo vadis” na tegoroczną edycję Narodowego Czytania przygotował Tomasz Bu-
rek, krytyk literacki, historyk literatury, literaturoznawca i eseista, dzięki czemu powieść można by-
ło przeczytać w ciągu jednego dnia. 

„Quo vadis” – historyczna powieść Henryka Sienkiewicza, późniejszego laureata Nagrody Nobla (1905)
w dziedzinie literatury za całokształt twórczości, jednego z najpoczytniejszych polskich pisarzy – była
publikowana w odcinkach w latach 1895-1896 w warszawskiej „Gazecie Polskiej”, w krakowskim

dzienniku „Czas” i „Dzienniku
Poznańskim”. W formie książ-
kowej została wydana w Krako-
wie w 1896 r. Odniosła nieby-
wały sukces. Stała się naszym
„towarem eksportowym”. Zo-
stała przetłumaczona na ponad

pięćdziesiąt języków. Doczekała się też adaptacji filmowych. Tegoroczna edycja, podobnie jak ubiegło-
roczna (czytanie „Lalki” Bolesława Prusa), przyciągnęła i skupiła uwagę wielu uczestników. Wystarczy
wspomnieć, że w całej Polsce „Lalkę” przeczytano w ponad 1600 miejscowościach.

Spadek czytelnictwa to problem widoczny w wielu krajach na cały świecie. Jeśli chodzi o czytel-
nictwo w Polsce, w porównaniu z innymi krajami nie jest źle, choć oczywiście mogłoby być lepiej.
Znajdujemy się na początku drugiej dziesiątki światowego rankingu, wyprzedzając m. in. Niemców,
Kanadyjczyków, obywateli USA i Japonii. 

Czytelnictwo jest, jakkolwiek by na to patrzeć, następstwem pisarstwa. Inaczej mówiąc, abyśmy mo-
gli czytać, wcześniej musiało to zostać przez kogoś napisane. Powstaje więc łańcuch przyczynowo-skut-
kowy, w którym zarówno pisarz, jak i czytelnik są uczestnikami procesu wymiany poglądów i myśli. 

Spadkowi pochłaniania lektur ma zapobiec Wieloletni Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.
Przeznaczono na ten cel 150 mln złotych. Pieniądze trafią m. in. do bibliotek publicznych i szkolnych.
Program będą realizować MEN i MKiDN. Podniesiony zostanie standard usług i jakość pracy bibliotek
szkolnych i pedagogicznych. Poprawione mają być warunki lokalowe i wyposażenie bibliotek. 

Czy te działania podniosą poziom czytelnictwa w naszym kraju? Zobaczymy. Na pewno popra-
wią dostęp do książek tam, gdzie to konieczne. 

Warto przyjrzeć się danym pokazującym, kto z nas czyta najwięcej, a kto najmniej. Wynika z nich,
że grupą czytającą najwięcej są uczniowie i kobiety. My, mężczyźni, wypadamy znacznie słabiej. Na-
wet 63 procent z nas nie czyta w ogóle. 

Cykliczne badania czytelnictwa prowadzone są od 1992 pod egidą Biblioteki Narodowej przez TNS
Polska. Edycja za rok 2015 przeprowadzona metodą wspomaganego komputerowo wywiadu kwestio-
nariuszowego (CAPI) na reprezentatywnej próbie ok. 3000 Polaków w wieku przynajmniej 15 lat
wskazuje na spadek liczby czytelników. Co ciekawe, badania dowodzą, że nawyku czytania uczymy się
w grupach, w środowisku bliskich oraz znajomych. Ważną rolę odgrywa nawyk czytania w rodzinie.

Pamiętajmy o tym, by dawać dobry przykład. Nie tylko raz do roku, przy okazji spektakularnej,
krótkotrwałej akcji, ale na co dzień.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

„Quo vadis” nie tylko na eksport

„Tegoroczna edycja Narodowego
Czytania pokazała, że projekt ten
cieszy się wielkim zainteresowa-
niem wśród Polaków”

Żal Hamleta. Są nowi idole.
Iść czy nie iść? Znów wybór fatalny.

- Proszę bilet normalny na Smoleńsk.
- Niemożliwe. Już nie ma normalnych.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))
TTaakkżżee nnaa ffaacceebbooookkuu..

Rozwiązanie SZARADY WAKACYJNEJ z numeru 35 (825) z dnia 1 września: 
KKOOLLOORROOWWEE MMOOTTYYLLEE

Nagrodę za rozwiązanie szarady otrzymują: pan JJaacceekk CCzzaajjeewwsskkii (Służew nad Dolinką), któ-
ry rozwiązanie nadesłał jako pierwszy już w czwartek 1 września o godz. 14.44 oraz w wyniku
losowania pani Ewa Szczepanik. Za wszystkie rozwiązania serdecznie dziękujemy. Zwycięzcom
gratulujemy. W sprawie wręczenia nagród autor skontaktuje się ze zwycięzcami bezpośrednio dro-
gą mailową.

JUTRO PREMIERA

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Jestem z pradziada warszawianinem(mój pra-
dziad Filip spoczywa na Cmentarzu Bródnowskim
od 1894 r.), ursynowianinem od 35 lat,i wiernym
czytelnikiem Passy od jej początku. Z zainteresowa-
niem zawsze czytałem Pańską satyryczną twór-
czość, podejmującą wszystkie aktualne tematy nur-
tujące społeczność warszawską i ogólnopolską. Bio-
rąc do ręki ostatni numer Passy z 1 września spodzie-
wałem się znaleźć tam jakąś dowcipną Pańską saty-
rę na temat, którym pasjonuje się cała Warszawa.
A tu całkowite zaskoczenie – “Szarada wakacyj-
na”.Widać autora opuściła nagle wena twórcza. Do
tej pory bowiem z taką swadą i elokwencją wyszy-

dzał wszelkie potknięcia i śmiesznostki pisowców, wi-
dząc każde źdźbło w ich oku, a zupełnie nie do-
strzegł belki w oku Jaśnie nam Panującej HGW (ten
akronim można też rozwinąć, wprawdzie z błędem
ortograficznym,jako h...go wie).Widać autor uwa-
ża, że są to jakieś nic nie znaczące drobnostki, któ-
rym nie warto poświęcać specjalnej satyry,bo o wie-
le ważniejszy jest koniec wakacji i początek roku
szkolnego, a nie przekręty i przewały HGW. Oj nie-
ładnie, nieładnie Panie Autorze. Myślałem, że jest
Pan obiektywnym, bezstronnym twórcą, a tymcza-
sem wyszedł z Pana partyjny pismak.Wstyd.

K r z y s z t o f  P a w ł o w s k i
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Pawłowski ostro o Dąbrowskim...



1 3

Startem w Zagrzebiu Tomasz Majewski zakończył sportową karierę 

Dwadzieścia lat treningu to nie była syzyfowa praca
Dwukrotny mistrz olimpijski w
pchnięciu kulą parał się spor-
tem wyczynowym od 15. roku
życia i wreszcie postanowił wy-
rwać się z reżimu codziennych
zajęć treningowych. Chce jed-
nak nadal spełniać się w spo-
rcie, tylko już w innej roli.

Jak wiadomo, po zdobyciu złotych
medali olimpijskich w 2008 w Pekinie
i w 2012 w Londynie dręczony kontu-
zjami Majewski zdołał wywalczyć na
tegorocznych igrzyskach w Rio de Ja-
neiro tylko szóste miejsce. Tuż po po-
wrocie do kraju zaimponował jeszcze
kibicom ostatnim w karierze pchnię-
ciem ponad 21 metrów (21,08 w Me-
moriale Kamili Skolimowskiej na Sta-
dionie Narodowym w Warszawie), by
5 września pożegnać się definitywnie
ze sportową areną całkiem niezłym
startem na zawodach w Zagrzebiu
(20,24 m). 

Jeszcze Tomasz nie zdążył się dobrze
rozejrzeć na nowej drodze życia, a już
porwała go wielka polityka, został bo-
wiem zaproszony do Krynicy-Zdroju ja-
ko gość honorowy międzynarodowego
Forum Ekonomicznego. 

– Politykiem być nie zamierzam, na-
tomiast chcę pozostać w swojej dyscy-
plinie sportu i zamierzam: po pierw-
sze kandydować na stanowisko preze-
sa Warszawsko-Mazowieckiego Okrę-
gowego Związku Lekkiej Atletyki, po
drugie zaś – ubiegać się o członkostwo
w zarządzie PZLA – powiedział Majew-
ski, od wielu lat mieszkaniec Ursynowa,
gdzie jako zagorzały kinoman jest sta-
łym bywalcem Multikina. 

Ten olbrzymi mężczyzna (2,04 m,
145 kg) pochodzi ze wsi Słończewo
pod Ciechanowem i właśnie w tej dru-
giej miejscowości rozpoczął przygodę
ze sportem, interesując się początkowo
koszykówką, a potem lekkoatletyką,
w której był najpierw trójskoczkiem,
potem dyskobolem pod okiem trenera
Witolda Suskiego (WLKS Płońsk), by
wreszcie wyspecjalizować się w
pchnięciu kulą i po przeprowadzce do
Warszawy związać z trenerem Henry-
kiem Olszewskim, który doprowadził
go do dwu zwycięstw na igrzyskach
olimpijskich. 

W tej najbardziej prestiżowej impre-
zie sportowej debiutował Tomasz w
roku 2004 i tak się złożyło, że jego
konkurencja została rozegrana nie na
głównej arenie igrzysk, czyli w Ate-

nach, tylko w ich starożytnej kolebce –
Olimpii. Lepszego miejsca debiutu 23-
letni miotacz nie mógł sobie wyma-
rzyć, ale występ zakończył się niepo-
wodzeniem, bo Majewski nie zdołał
się zakwalifikować do finału. Wielkie
sukcesy tego zawodnika, reprezentu-
jącego już barwy AZS AWF Warsza-
wa, miały dopiero nadejść. 

Tomasz ostro rywalizował z kulomio-
tami USA, zwłaszcza z Christianem
Cantwellem, Reese’m Hoffą i Adamem
Nelsonem, a ta ich nieustanna rywali-
zacja zamieniła się w pewnym momen-
cie w wielką przyjaźń. Po drodze przy-
chodziło Majewskiemu potykać się z
konkurentami, startującymi na niedo-
zwolonym dopingu i dlatego między
innymi złoty medal Mistrzostw Europy
2010 w Barcelonie został mu wręczony
ex post – po dyskwalifikacji Białorusina
Andrieja Michniewicza. 

Dwa razy (2008 i 2012) pretendo-
wał Tomasz do miana najlepszego spor-
towca Polski w tradycyjnym Plebiscycie
„Przeglądu Sportowego”, ale w obu wy-
padkach nie znalazł dostatecznego
uznania kibiców, najpierw przegrywa-
jąc z kierowcą Formuły 1 Robertem Ku-
bicą, a potem z biegaczką narciarską
Justyną Kowalczyk. Na stadionach
świata był łatwo rozpoznawalny nie tyl-
ko z uwagi na potężną postać, górującą
nad innymi, lecz również z powodu
charakterystycznej fryzury z kucykiem
i bandamki na czole. – Wszystko do-
brze, ale przecież mógłby się ostrzyc –
narzekała jego mama. 

Oprócz kina namiętnością Majew-
skiego były zawsze dobre lektury oraz
obserwowanie nieboskłonu, co od pew-
nego momentu zaczął mu ułatwiać po-
tężny teleskop, który dostał w prezen-
cie. Poza tym Tomasz wprost zakocha-
ny jest w kraju o nietypowym klimacie
– Islandii.

Jako mieszkaniec Ursynowa przez
kilkanaście lat jeździł metrem – naj-
pierw ze stacji Stokłosy, potem Imielin
– na obiekty AWF, przeprowadzając
tam codzienne treningi. Bardzo długo
stronił od kierownicy, uważając, że każ-
dy samochód jest dla niego za ciasny. Z
zakończenia sportowej kariery przez
Tomasza najbardziej się cieszą jego
piękna żona Anna, absolwentka bielań-
skiej uczelni oraz synek Mikołaj. Teraz
jako mąż i ojciec będzie miał dla nich
więcej czasu.

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

W niedzielę 4 września ro-
zegrano 9. Onkobieg, któ-
ry jak co roku dedykowa-
ny był wszystkim osobom
zmagającym się z chorobą
nowotworową. Impreza
miała rekordową fre-
kwencję.

Gdy rozpoczęła się oficjalna
rejestracja uczestników, pośród
tłumu osób chcących dokonać
zapisu znaleźli się mieszkańcy
Ursynowa oraz innych dzielnic
Warszawy, sympatycy akcji, a
także pacjenci onkologiczni wraz
ze swoimi rodzinami i przyja-
ciółmi. Nie zabrakło też lekarzy
i personelu z Centrum Onkolo-
gii, którzy swoim zaangażowa-
niem również i w tę akcję, chcie-
li wesprzeć chorych na raka. Po
zakończeniu zapisów, okazało
się, że do udziału w biegu zgło-
siło się 1400 zawodników, co
oznacza, że rekord uczestnictwa
w Onkobiegu po raz kolejny zo-
stał pobity. 

Zawodnicy ubrani w charak-
terystyczne pomarańczowe ko-
szulki z logo Onkobiegu zgro-
madzili się na parkingu przy
Centrum Onkologii, gdzie zo-
stali powitani przez Romka Wój-
cika, który prowadził całą im-
prezę. Na scenie pojawili się
również organizatorzy akcji –
Kamil Dolecki, prezes Stowarzy-

szenia Pomocy Chorym na Mię-
saki SARCOMA, Szymon Bubi-
łek, a także prezes Fundacji Uni-
ted Way Polska – Maja Suro-
wicz, którzy podziękowali
uczestnikom za liczne przyby-
cie i wsparcie chorych na nowo-
twory. Później nastąpiło oficjal-
nie rozpoczęcie imprezy, które-
go dokonali: burmistrz Dzielni-
cy Ursynów Robert Kempa,
przedstawiciel dyrektora Cen-
trum Onkologii – Instytutu w
Warszawie  oraz kierownik Kli-
niki Nowotworów Tkanek Mięk-

kich, Kości i Czerniaków Cen-
trum Onkologii-Instytutu w
Warszawie – prof. dr hab. nauk
medycznych Piotr Rutkowski.
W tym roku w biegu uczestni-
czyli m. in. przewodnicząca Ra-
dy Dzielnicy Ursynów Teresa
Jurczyńska - Owczarek, człon-
kowie Zarządu Dzielnicy: Rafał
Miastowski i Łukasz Ciołko, a
także ursynowscy radni: Paweł
Lenarczyk i Krystian Malesa. 

„Już po raz drugi brałem
udział w tym biegu, i zachęcam
wszystkich do takiej aktywno-

ści, a jednocześnie wspierania
pacjentów walczących ze złośli-
wym nowotworem – mięsa-
kiem” – powiedział po biegu Łu-
kasz Ciołko, zastępca burmistrza
Ursynowa.

O godzinie 14:30, po zakoń-
czeniu biegu, okazało się, że
1400  uczestników pokonało dy-
stans 11 718 km, równy 8680
okrążeniom wokół zabudowań
Centrum Onkologii. Tegoroczny
rekordzista sam przebył 12 okrą-
żeń o łącznej długości 16 km.

F o t o :  A l e k s a n d r a  P i e ń k o s z

Nasze Typy 
10/11 września

Sobota
GGoonn.. II:: Suwenir, Chot Chocolate, Irga, Arnau
GGoonn.. IIII:: Ussam de Carrere, Szakur, Poryw, Shahad Athbah
GGoonn.. IIIIII:: Cheri-Cheri, Mura, Sangara, Time of Freedom
GGoonn.. IIVV:: Ziko, Etorio, Salman Al Khalediah, Eastway
GGoonn.. VV:: Wielka Dalena, Zahaab, MerciMurhib Kossack, Ban-

dolero
GGoonn.. VVII:: Marsa Alm, Strzelin, Bellerofont, Królowa Tower
GGoonn.. VVIIII:: Party Animal, Madjani, Kokshe, Emperor Ajeez
GGoonn.. VVIIIIII:: Ernest, Paliusz, Guerro, Formiss
GGoonn.. IIXX:: Barselona, Gertsoginya, Isuzu, Invisible Dubai

Niedziela
GGoonn.. II:: Palmir, Eltanin, Orionka, Eridani
GGoonn.. IIII:: Kazaroza, Mourtajez, Jule`s Dream
GGoonn.. IIIIII:: Tollee Dust, Hyaff Al Khalediah, Majestat, Sariah Al-

khalediah
GGoonn.. IIVV:: Crucis Abbey, Dżenita, Amoreena, Tybet
GGoonn.. VV:: Blue Connoisseur, Piemont, Spasski, Sea for Us
GGoonn.. VVII:: Igola, Varuna, Szapiro, Stafel
GGoonn.. VVIIII:: Czehryń, Piaget, Haneczka, Maprylis

Dziewiąty Onkobieg

1400 uczestników pokonało 11 718 km

TTOOMMAASSZZ MMAAJJEEWWSSKKII (AZS AWF Warszawa), ur. 30
sierpnia 1981 w Nasielsku; lekkoatleta AZS AWF Warsza-
wa (2,04 m, 145 kg), absolwent Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Żona – Anna, syn – Mi-
kołaj. 

OOssiiąąggnniięęcciiaa ssppoorrttoowwee
Dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą (Pekin

2008, Londyn 2012); w mistrzostwach świata: Berlin 2009
– srebro; w mistrzostwach Europy: Barcelona 2010 – zło-
to (po dyskwalifikacji Andrieja Michniewicza); Zurych
2014 – brąz; w halowych MŚ: Walencja 2008 – brąz, Stam-
buł 2012 – brąz; w halowych ME: Turyn 2009 – złoto; w aka-
demickich MŚ: Izmir 2005 – złoto; trzynastokrotny mistrz
Polski (2002-2015), ośmiokrotny mistrz Polski w hali.   

TTrreenneerr:: Henryk Olszewski
MMeenneeddżżeerr:: Czesław Zapała
RReekkoorrddyy żżyycciioowwee:: 
na stadionie – 21,95 m (Sztokholm, 30.7.2009)
w hali – 21,72 m (Stambuł, 9.3.2012)
ROZWÓJ KARIERY
1998 (17 lat) 12,91
1999 (18 lat) 15,77
2000 (19 lat) 17,77

2001 (20 lat) 18,34
2002 (21 lat) 19,33
2003 (22 lata) 20,09
2004 (23 lata) 20,52
2005 (24 lata) 20,64
2006 (25 lat) 20,66
2007 (26 lat) 20,87
2008 (27 lat) 21,51
2009 (28 lat) 21,95
2010 (29 lat) 21,44
2011 (30 lat) 21,60
2012 (31 lat) 21,89
2013 (32 lata) 20,98
2014 (33 lata) 21,04
2015 (34 lata) 20,82
2016 (35 lat) 21,08

W latach 2008 i 2012 zdobywca Złotych Kolców (nagro-
dy dla najlepszego polskiego lekkoatlety roku). W plebiscy-
cie na 10 najlepszych Sportowców Polski: w 2008 – trzeci
(za kierowcą Formuły 1 Robertem Kubicą i gimnastykiem
Leszkiem Blanikiem), w 2012 – drugi (za biegaczką narciar-
ską Justyną Kowalczyk).

VVAAGGAABBUUNNDDUUSS
SSoobboottaa 1100..0099..22001166 (Kampinoskie pagórki)

Wycieczka na rowerach górskich (MTB) po szlakach pieszych
i rowerowych Puszczy Kampinoskiej (ok. 70 km, głównie po dro-
gach gruntowych). Trasa trudna - dla rowerzystów o dobrej kon-
dycji, dużym stopniu doświadczenia i umiejętności technicznych.

ZZbbiióórrkkaa oo ggooddzz.. 0099::0000 przy stacji metra “Młociny” (wyjście pół-
nocne).

PPrroowwaaddzząą:: Grzegorz Bzdak (e-mail: byku121@wp.pl) i An-
drzej Majewski (e-mail: andrzejrower@gmail.com).

FOTO MAREK BICZYK
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PPOOŻŻYYCCZZKKII WW 2244 HH (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790-564-948

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

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

OOLLCCHHAA, 602-77-03-61
SSKKUUPP książek, dojazd, 

509-548-582

ZZAASSIILLAACCZZEE ddoo llaappttooppóóww.
Naprawa-sprzedaż. 

Centrum Serwisowe, 
ul. Meander 2 A, 

tel. 22 649-68-43; 
668-108-222

KKUUPPIIĘĘ mieszkanie: zadłużone; 
z lokatorem; z problemem
prawnym. 796-796-596

SSPPRRZZEEDDAAMM, zamienię na
kawalerkę 3 pokojowe przy metrze
Ursynów, II p.,tel. 601-232-383

AANNGGIIEELLSSKKII różne poziomy,
609-373-575

AANNGGLLIISSTTAA.. Absolwent UW,
wykładowca w wiodącej uczelni o
profilu ekonomiczno-prawnym.
Redagowanie, korekta i
konsultacje w zakresie prac
akademickich, pism urzędowych,
biznesowych, itp. Lekcje
indywidualne & komplety. Tel.
502-280-165; 22 643-81-23

FFRRAANNCCUUSSKKII, 22 641-10-29;
797-346-233

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507-087-609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641-82-83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA doświadczona,

693-329-929

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

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

NNIIEEMMIIEECCKKII,, 500-165-121

BBUUDDOOWWLLAANNAA 1500 m2, gm.
Prażmów, pow. Piaseczno,
55zł/m2, tel.604-823-665

DDOOMM w stanie surowym w
Nowym Prażmowie 200/1400 m2,
602-77-03-61

DDZZIIAAŁŁKKAA 3000 m2 w
Prażmowie, 602-77-03-61

FFIIRRMMAA w Tarczynie zatrudni
kierowców kat.C, operatorów
wózków widłowych z
doświadczeniem oraz
pracowników magazynowych,
umowa o pracę. Prosimy o
przesyłanie CV na adres:
dj@jablonowo.pl

FFIIRRMMAA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów. Mile widziani
sprawni renciści i emeryci, 
605-613-451

FFRRYYZZJJEERRCCEE, 501-143-827
PPAANNIIĄĄ do pracy w pracowni

garmażeryjnej Mysiadło, 
603-68-65-61

PPIIEELLĘĘGGNNIIAARRKKĘĘ, neuruloga,
lekarza medycyny pracy,
internistę, 609-373-582; 605-440-
831; 22 651-70-75

PPRRAACCAA na stałe. Transport
autem. Kat.B, tel. 501-706-300

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ eekkssppeeddiieennttkkii,,
BBoobbrroowwiieecc ii GGoołłkkóóww,, wwyyssookkiiee
zzaarroobbkkii,, 550022-005599-000088

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ eekksseeddiieennttkkii,,
UUssttaannóóww,, wwyyssookkiiee zzaarroobbkkii,, 
550088-2233-8855-8866

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ eekksseeddiieennttkkii,,
UUssttaannóóww,, uummoowwaa,, 550022-005599-000088

AANNTTEENNYY, 603-375-875
BBEEZZPPYYŁŁOOWWEE cyklinowanie,

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 667-619-662
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642-96-16
DDOOMMOOFFOONNYY, 603-375-875
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

507-153-734
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 

507-153-734

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA,, remonty, 
602-651-211

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

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

602-301-214

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

MMAALLAARRSSKKIIEE,, tapetowanie,  
22 644-94-55

MMAALLOOWWAANNIIEE, 722-920-650
MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 

505-73-58-27
MMAALLOOWWAANNIIEE mieszkań, 

605-083-202
NNAAPPRRAAWWAA - lodówki, pralki,

502-562-444

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

NNAAPPRRAAWWAA pprraalleekk BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp., 

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

NNAAPPRRAAWWAA 
TTEELLEEWWIIZZOORRÓÓWW,, 

502-288-514

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII,, 
tanio

solidnie 
501-535-889

RREEMMOONNTTOOWWOO-BUDOWLANE,
ogrodzenia, 513-137-581

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608-303-530

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

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

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

UUKKŁŁAADDAANNIIEE kostki brukowej,
517-477-531

UUSSŁŁUUGGII mini koparką-
ładowarką, 517-477-531

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 
608-303-530

WWYYLLEEWWKKII agregatem, 
668-327-588

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648-68-41, 
602-731-299

WWRRÓÓŻŻKKAA doświadczona, tanio,
501-623-919

WWRRÓÓŻŻKKAA FRIDA, 517-026-538,
Internet

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

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

Nieco łatwieNieco łatwie jj
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje EEwwaa BBaarrttcczzuukk
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii..
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Studio graficzne – MMiicchhaałł DDoommaańńsskkii;;
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144
tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

SSoobboottaa,, 1100 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1199..0000::
Pokaz filmowy z cyklu KineDok.
Pełnometrażowy film dokumen-
talny p.t. „Nora” (Czechy 2014,
reż. Jiri Stejskal, 87 minut). Po
projekcji – spotkanie z reżyse-
rem. Pokaz współorganizowany
z KineDok, Krakowską Funda-
cją Filmową i Studiem Filmo-
wym Kalejdoskop. „Nora” to
opowieść o rodzinie, dla której
szczęście i miłość są ważniejsze
niż zysk). Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 1188 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1199..0000::
Inauguracja Roku Kulturalnego
na Ursynowie w Domu Sztuki.
Seans filmowy z cyklu „W Sta-

rym Kinie ze Stanisławem Janic-
kim”. Polski film niemy po re-
konstrukcji cyfrowej – „Ludzie
bez jutra” (1919/1921, reż. Alek-
sander Hertz, w rolach gł. Józef
Węgrzyn, Halina Bruczówna, 80
min.) – z muzyką na żywo w
wyk. The New Art Trio Sebastia-
na Wypycha w składzie: Anna
Wandtke – skrzypce, Krzysztof
Łochowicz – gitara, efekty, Se-
bastian Wypych – kontrabas, lo-
oper). Słowo wstępne: red. Sta-
nisław Janicki.

Bezpłatne karty wstępu – w
Domu Sztuki, od czwartku, 15
września, od godz. 17.00. Pokaz
sfinansowany ze środków Dziel-
nicy Ursynów m.st. Warszawy.

W roku szkolnym 2016/2017
Dom Sztuki organizuje m.in. na-
stępujące zajęcia artystyczne i
rekreacyjne: aerobik dla pań (od
15.09), balet dla dzieci (od
9.09), breakdance (od 12.09),
indywidualne lekcje gry na gi-
tarze, jogę, naukę gry na skrzyp-
cach metodą Suzuki (od 1.10),
naukę języka włoskiego (od
1.10), naukę gry w szachy (dla
dzieci), naukę salsy, taniec to-
warzyski dla dzieci (od 20.09 –
nowość w ofercie!), taniec no-
woczesny dla dzieci i młodzieży
(od 19.09 – nowość w ofercie!)
spotkanie informacyjne i pokaz
15.09 o godz. 18, oraz zajęcia
umuzykalniające dla maluchów.

Dom Sztuki prowadzi już za-
pisy na taniec towarzyski i no-
woczesny dla dzieci. Zapisy na
pozostałe zajęcia – u instrukto-
rów. Modelarnia Lotnicza (ul.
Służby Polsce 1) ogłasza nabór
dzieci, młodzieży i dorosłych na
zajęcia modelarskie, które od-
bywają się od 1 września w dni
robocze, w godz. 16.00-20.00.   

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Zapraszamy serdecznie na In-
augurację Roku Kulturalnego
2016/17, którą uświetni werni-
saż wystawy „Przestrzenie Ma-
larskie” autorstwa Włodzimie-
rza Dawidowicza. Wernisaż od-
będzie się 15 września (czwar-
tek) o godzinie 17:00. Wstęp
wolny.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

0088..0099..22001166,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz..
1188::0000 – prowadzenie: Henryk
DITCHEN, śpiew: Swietłana
GRIGORIEWA, akordeon: Bog-
dan POPIŃSKI

1155..0099..22001166,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz..
1188::0000 – “Magia wzorów japoń-
skich” – prowadzenie: Ewa MA-
RYNOWSKA

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

1100..0099 ssoobboottaa,, ggooddzz.. 1111..0000 z
cyklu Warsztaty Architektonicz-
no – Plenerowe – Budżet Party-
cypacyjny 2016, siódme spotka-
nie dla dzieci, tym razem Zagad-
ki Egipskiego labiryntu. Zapra-
szamy, wstęp wolny. Liczba
miejsc ograniczona.

1122..0099,, ppoonniieeddzziiaałłeekk,, oodd ggooddzz..
1100..0000 rozpoczynają się zapisy
na bezpłatne zajęcia i warsztaty
finansowane przez Urząd Dziel-
nicy Warszawa Ursynów. Warsz-
taty plastyczne, teatralne, ta-
neczne i wokalne dla dorosłych,
w tym seniorów. Zajęcia tanecz-
ne dla dzieci. Ogłaszamy nabór
do grup teatralnych dla młodzie-
ży gimnazjalnej i licealnej. 

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

0088..0099 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w nowym cyklu „Miles Polonus,
czyli tajemnice, wzloty i upadki
staropolskiej szkoły wojennej”
pt.: „Cedynia, czyli o Mieszka I
udanym wojennym fortelu”

1133..0099 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w nowym cyklu „Opowie-
ści o miłościach” pt.: „Miłosne
cierpienia Trubadurów”

1155..0099 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Marianem M. Drozdow-
skim w cyklu Wieczorów Czwart-
kowych pt.: „Warszawskie aspek-
ty biografii Sienkiewicza”

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