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Ruchome schody SłużewaNatolin ma strzelnicę!
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M ieć milion złotych, a nie
mieć to już dwa miliony –
mawiał jeden z moich sta-

rych przyjaciół. I pewnie tak wła-
śnie by skomentował sytuację, w
jakiej się znalazł mąż Hanny Gron-
kiewicz-Waltz, piastującej od wie-
lu lat funkcję prezydenta Warsza-
wy. Panu Andrzejowi Waltzowi
przyszło zeznawać przed próbują-
cą regulować stołeczną reprywaty-
zację nieruchomości Komisją Wery-
fikacyjną pod przewodnictwem wi-
ceministra sprawiedliwości Patry-
ka Jakiego, a w związku z tym zo-
stało ujawnione, że szanowny mał-
żonek pani prezydent dorobił się
miliona złociszów na sprzedaży ka-
mienicy przy Noakowskiego 16,
którą wraz z innymi osobami odzie-
dziczył po krewnych, ponoć nie ma-
jąc świadomości, że jest to mienie
kradzione. Milion złotych miała też
zyskać na tej transakcji córka pań-
stwa Waltzów, więc całej rodzinie
wpadło przy okazji do szkatułki
niemało grosza. 

J ak zapewniał Wysoką Komi-
sję pan Andrzej, ani w mo-
mencie spadkobrania (bodaj-

że po ciotce), ani w momencie
sprzedaży kamienicy nie miał po-
jęcia, że nieruchomość została w
drodze bezczelnego szwindlu ukra-
dziona w latach czterdziestych pra-
wowitym żydowskim właścicielom,
którzy – wbrew przypuszczeniu
złodzieja o nazwisku Kalinowski

– bynajmniej do cna nie wymarli.
Kalinowskiego wtrącono za oszu-
stwo do więzienia, ale w hipotece
jako właściciel został zapisany pra-
wem kaduka niejaki pan Kępski i
choć sąd nakazał wykreślenie te-
go spryciarza z rejestru, z powo-
du panującego za czasów PRL ba-
łaganu w księgach wieczystych ów
nakaz nie został wykonany. No i po
wielu latach spryciarz Kępski wy-
stąpił do miasta o zwrot „swojego”
majątku, co też nastąpiło, jakkol-
wiek urzędnicy stołecznego Biura
Gospodarki Nieruchomościami
musieli nie mieć oczu i uszu, żeby
nie zauważyć restytucji przekrętu. 

K amienica, w której podczas
okupacji niemieckiej miesz-
kał między innymi bohater

narodowy, mistrz olimpijski w bie-
gach długich, uczestniczący w ru-
chu oporu Janusz Kusociński – zo-
stała sprzedana przez grono spad-
kobierców spółce deweloperskiej Fe-
nix, a sprzedający obłowili się w su-
mie na ponad 15 milionów złotych.
W związku ze sprzedażą nowy wła-
ściciel – w mniej lub bardziej ele-
gancki sposób – pozbył się lokato-
rów mieszkających pod adresem
Noakowskiego, którzy daremnie
dobijali się do pani prezydent Han-
ny Gronkiewicz-Waltz, szukając
pomocy. Powstała sytuacja, mó-
wiąc najdelikatniej, dwuznaczna
z etycznego punktu widzenia, bo-
wiem HGW podobno nie broniła
ani ważnego jeszcze prawa własno-
ści miasta, ani mieszkańców ka-
mienicy. I przez wiele lat twierdzi-
ła na konferencjach prasowych, że
zarówno spadkobranie, jak i zbycie
nieruchomości odbyło się lege artis,
o czym mieli przekonywać panią
prezydent jej podwładni. Nawia-
sem mówiąc, może cokolwiek dzi-
wić, że w sprawie, w której chodzi-
ło o naprawdę pokaźny majątek,

hipoteki nie sprawdzili do spodu
ani urzędnicy BGN, ani nabywca
posesji pod numerem 16, a prze-
cież nie chodziło o czapkę śliwek.

J akże jednak można było wy-
magać poważnego traktowa-
nia wspomnianych cesji, sko-

ro szef BGN Marcin Bajko zajmo-
wał tę tak istotną w mieście pozycję,
nie ponosząc jakiejkolwiek  odpo-
wiedzialności za podejmowanie de-
cyzji reprywatyzacyjnych, bo wy-
magane podpisy składali jego za-
stępcy. Można powiedzieć, że pan
Bajko służył we wspomnianym biu-
rze li tylko do dekoracji i dziś, gdy
go pytają o konkretne rozstrzygnię-

cia, odpowiada ogólnikami, zasła-
niając się głównie niepamięcią.
Gdybyż tak jakiemuś generałowi
powierzono dowodzenie armią bez
ponoszenia za to odpowiedzialno-
ści, to by dopiero się podniósł rwe-
tes... Ale Bajce pozwolono na utrzy-
mywanie owego zaskakującego sta-
tusu i chłop mógł powiedzieć w każ-
dej chwili: jak tu tylko sprzątam.
Zastępcy pana dyrektora potrafili
wykorzystać ten organizacyjny ba-
łagan, inicjując sporo niekorzyst-
nych i dla miasta, i dla rzeczywi-
stych właścicieli posunięć, aż wresz-
cie smagana biczem krytyki HGW
przejrzała na oczy i zamknęła ten

cały burdel pod nazwą BGN. W
ostatnim czasie sprawcy przekrę-
tów zostali aresztowani, kilka skan-
dalicznych operacji reprywatyza-
cyjnych wstrzymano, ale mnóstwa
wyrządzonych szkód materialnych
– pomijając krzywdy ludzkie – już
się nie da naprawić. 

A ndrzej Waltz nie zadeklaro-
wał sam z siebie zwrotu
wspomnianego miliona zło-

tych do kasy miasta, ale zapewnił,
że zmuszony do tego decyzją ad-
ministracyjną na pewno tak uczy-
ni. Poniekąd słusznie wskazał też,
że liczne nieporozumienia na tle
reprywatyzacyjnym wynikają

przede wszystkim z braku właściwej
ustawy. Przez ostatnie ćwierć wie-
ku panował taki trend, że trzeba
zwracać prawowitym właścicielom
nieruchomości zabrane im tuż po
wojnie na mocy tzw. dekretu Bieru-
ta. I krok po kroku tak czyniono,
popełniając przy okazji wiele błę-
dów. Faktycznie na reprywatyzacji
dorobiła się mała grupa cwania-
ków-wydrwigroszy, mająca dojścia
do BGN i innych komórek stołeczne-
go ratusza. W ogólnym zamęcie już
nikt nawet nie mówi o stowarzy-
szeniu Dekretowiec, walczącym o
zwrot mienia tym, którzy mają rze-
czywiste prawo własności. Obecna
władza państwowa w ogromnym
stopniu przywraca myślenie z cza-
sów socjalizmu, żeby się przypodo-
bać najbiedniejszym warstwom
społeczeństwa. Jedni woleliby więc,
żeby na Noakowskiego 16 wszystko
zostało po staremu i żeby cokolwiek
zaniedbaną kamienicę nadal za-
mieszkiwali ubodzy lokatorzy, pła-
cący symboliczny czynsz i klękają-
cy w podwórzu-studni przed (dziś
już zabraną) figurką Matki Boskiej.
Innym podoba się, że w stanie obec-
nym kamienica nabrała elegancji,
a cena metra kwadratowego w
tamtejszych lokalach jest nieporów-
nanie wyższa. 

P rzez wiele lat proces repry-
watyzacji toczył się nieprze-
rwanie pod egidą kolejnych

partii rządzących w Warszawie i
nikt się nie przejmował lokatora-
mi wyrzucanymi na bruk ani nie
współczuł prawowitym właścicie-
lom nieruchomości daremnie do-
bijającym się o zwrot majątku.
Czy teraz cokolwiek się w tej ma-
terii zmieni? Wierzmy, że tak wła-
śnie będzie.

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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PPrrzzeepprroowwaaddzzkkaa nniiee zzaawwsszzee ssppoo-
ttyykkaa ssiięę zz aapprroobbaattąą oossóóbb ddoottkknniięę-
ttyycchh ooggrraanniicczzeenniieemm mmoobbiillnnoośśccii zzee
wwzzggllęędduu nnaa kkoonniieecczznnoośśćć nnaaggłłeejj
zzmmiiaannyy iinnffrraassttrruukkttuurryy ii śśrrooddoowwii-
sskkaa wwrraazz zz pprrzzeenniieessiieenniieemm ccaałłeeggoo
ddoobbyyttkkuu.. DDllaatteeggoo oossoobbyy ttaakkiiee ggoo-
rrąącczzkkoowwoo ppoosszzuukkuujjąą rróóżżnnyycchh ssppoo-
ssoobbóóww nnaa ppoopprraawwęę sswwoojjeejj ssyyttuuaaccjjii
ii zzwwrraaccaajjąą ssiięę oo ppoommoocc ddoo wwiieelluu
uurrzzęęddóóww ii iinnssttyyttuuccjjii ssppoołłeecczznnyycchh,,
aa ttaakkżżee bbeezzppoośśrreeddnniioo ddoo nnaasszzeejj
ffiirrmmyy - powiedział inż. Tadeusz
Trudnowski, założyciel i prezes
spółki „Winda-Warszawa”, która
rozpoczęła swoją działalność w
1992 r. od konserwacji dźwigów
osobowych na terenie Ursyno-
wa, a obecnie jest czołowym pol-
skim producentem urządzeń
dźwigowych.

- JJaakkiiee ooggrraanniicczzeenniiaa aarrcchhiitteekk-
ttoonniicczznnee ii kkoonnssttrruukkccyyjjnnee,, zz ppuunnkk-
ttuu wwiiddzzeenniiaa ffiirrmmyy ddźźwwiiggoowweejj,, ssąą
nnaajjcczzęęśścciieejj ssppoottyykkaannee ww ssttaarryymm
bbuuddoowwnniiccttwwiiee??

- Problem dotyczy głównie
typowych budynków mieszkal-
nych wybudowanych w latach
1960-1990, kiedy to ze wzglę-
dów oszczędnościowych do-
puszczano do użytkowania na-
wet pięciokondygnacyjne blo-
ki bez wyposażania ich w win-
dy. Największym mankamen-
tem tych budynków jest brak
komunikacji poziomej między
klatkami schodowymi oraz kon-
strukcja schodów, bez wolnej
przestrzeni (duszy klatki scho-
dowej) między ciągami komu-
nikacyjnymi, co uniemożliwia
zamontowanie windy we-
wnętrznej. Ponadto usytuowa-
nie spoczników schodów na
półpiętrze utrudnia korzysta-
nie z windy osobom na wóz-
kach inwalidzkich w przypadku
zainstalowania windy ze-
wnętrznej. 

- CCzzyy oobbeeccnniiee ppooddeejjmmoowwaannee
pprróóbbyy rroozzwwiiąązzaanniiaa pprroobblleemmóóww
zz ttrraannssppoorrtteemm ppiioonnoowwyycchh ww
ssttaarryymm bbuuddoowwnniiccttwwiiee ssąą sskkuu-
tteecczznnee?? 

- Praktycznie problem trans-
portu pionowego w istniejących
budynkach, ze względu na
wspomniane wcześniej ograni-
czenia architektoniczne, reali-
zuje się poprzez zainstalowanie
wwiinnddyy zzeewwnnęęttrrzznneejj, powszech-
nie nazywana windą panora-
miczną, zamontowanej w szy-
bie stalowym obłożonym
szkłem. Rozwiązanie takie jest
nieefektywne¸ ponieważ za-
pewnia transport pionowy wy-
łącznie mieszkańcom jednej
klatki schodowej. Jest to rów-
nież bardzo drogie przedsię-
wzięcie, gdyż wymaga stosowa-
nia materiałów odpornych na
działanie zmiennych warunków
atmosferycznych, a szyb musi
być obłożony szkłem bezpiecz-
nym (wielowarstwowym z fo-
lią). Winda zbudowana zgod-
nie z wszelkimi wymaganiami
norm i odporna na zjawiska at-
mosferyczne, a także posiada-
jąca wysokie walory estetyczne
jest dość kosztowna. Cena ta-
kiego urządzenia oscyluje w gra-
nicach 200.000 złotych.

- CCzzyy iissttnniieejjąą zzaatteemm jjaakkiieeśś aall-
tteerrnnaattyywwyy ddllaa ddoośśćć dduużżeejj iinnwwee-
ssttyyccjjii,, jjaakkąą jjeesstt ddoobbuuddoowwaa wwiinnddyy
zzeewwnnęęttrrzznneejj??

- Rozwiązaniem alternatyw-
nym mogą być na przykład ppllaatt-
ffoorrmmyy ddllaa nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh..
Mimo podobnego wyglądu są to
jednak urządzenia wytwarzane
według innych norm, niż win-
dy, w związku z czym wymaga-
ją mniej funkcji i zabezpieczeń.
Platformy te posiadają również
bardzo istotne mankamenty i
ograniczenia, więc niestety nie
można nazwać tego rozwiąza-
nia idealnym.

- JJaakkiiee kkoonnkkrreettnniiee wwaaddyy ppoo-
ssiiaaddaajjąą ppllaattffoorrmmyy ddllaa nniieeppeełłnnoo-
sspprraawwnnyycchh

- Przede wszystkim jest to ich
mała prędkość (nie może prze-
kroczyć 0,15m/s) i niska wydaj-
ność przewozowa z powodu
ograniczonej liczby załączeń, a

także niewielki udźwig (mak-
symalnie 300 kg), ponieważ z
założenia platformy przezna-
czone są tylko dla osób na wóz-
ku inwalidzkim, ewentualnie z
jednym opiekunem. Urządze-
nia takie najczęściej wyposażo-
ne są w platformę obudowaną
barierkami lub - w wersji droż-
szej - posiadają kabinę pełno-
ścienną z drzwiami automa-
tycznymi. Całość wykonana jest
jako konstrukcja samonośna
obudowana najczęściej szkłem
bezpiecznym.

- CCzzęęssttoo bbyywwaa ttaakk,, żżee mmnniieejjsszzee
SSppóółłddzziieellnniiee cczzyy WWssppóóllnnoottyy
MMiieesszzkkaanniioowwee ddyyssppoonnuujjąą nniiee-
wwiieellkkiimm bbuuddżżeetteemm,, kkttóórryy mmoo-
ggłłyybbyy pprrzzeezznnaacczzyyćć nnaa tteeggoo ttyyppuu
iinnwweessttyyccjjee.. CCzzyy rryynneekk ooffeerruujjee
ttaakkiiee rroozzwwiiąązzaanniiaa,, kkttóórree nniiee bbęę-
ddąą ddrreennoowwaaćć kkiieesszzeennii,, nnpp.. ppllaatt-
ffoorrmmyy oo pprroossttsszzeejj ii ttaańńsszzeejj kkoonn-
ssttrruukkccjjii??

- Niewątpliwie korzystnym ce-
nowo rozwiązaniem są ppllaattffoorr-
mmyy pprrzzyy  bbaallkkoonnoowwee, których isto-
ta polega na dojazdach platfor-
my do drzwi zainstalowanych do
barierek balkonów. Producenci
oferują takie platformy w wersji
bez szybu i prowadnicami zamo-
cowanymi do ściany elewacyjnej
budynku, co psuje estetykę oraz
utrudnia korzystanie w miesią-
cach zimowych. Z tego względu
w Polsce raczej nie stosuje się te-
go typu urządzeń. Kluczową za-
letą tego rozwiązania jest dostęp
do platformy z poziomu miesz-
kania, a nie z półpiętra.

- CCzzyy,, PPaannaa zzddaanniieemm,, iissttnniieejjee
„„zzłłoottyy śśrrooddeekk”” mmiięęddzzyy cceennąą,, aa
ffuunnkkccjjoonnaallnnoośścciiąą tteeggoo ttyyppuu
uurrzząąddzzeeńń??

- Oceniając poszczególne roz-
wiązania, należy brać pod uwa-
gę wiele aspektów, począwszy
od kosztów inwestycji po akcep-
tację społeczną, a także walory
estetyczne itd. Odnośnie po-
równania pod względem kosz-
tów poszczególnych rozwiązań,
jednoznacznie wynika, że naj-
droższa jest winda zewnętrzna
w pełni zgodna z aktualnymi
normami w konstrukcji samo-
nośnej obudowanej szkłem bez-
piecznym i wykonana w wersji
zapewniającej niezawodne
działanie w typowych dla Polski
warunkach atmosferycznych.
Mimo to nie jest rozwiązaniem
idealnym, ponieważ przystanki

usytuowane są najczęściej na
półpiętrach, a nie na poziomach
mieszkań. Ponadto trudno było-
by zaakceptować kilka wind z
szybami zewnętrznymi na jed-
nej ścianie budynku oraz kosz-
ty ich zainstalowania.

Z kolei ppllaattffoorrmmyy ddllaa nniieeppeełł-
nnoosspprraawwnnyycchh z założenia prze-
znaczone są do transportu osób
poruszających się na wózkach
inwalidzkich, dlatego posiadają
uproszczoną konstrukcję (w
podstawowej wersji jest to plat-
forma obudowana barierkami z
rurek). Platformy charakteryzu-
ją się niską prędkością prze-
mieszczania się oraz ograniczo-
ną częstością załączeń, dlatego
nie sprawdzają się w budynkach
o większym natężeniu ruchu. Do
zainstalowania na zewnątrz bu-
dynku platformy muszą podob-
nie jak normalne windy posiadać
szyb samonośny w obudowie
pełnościennej (jeżeli zastosowa-
no szkło bezpieczne). Stosowa-
ne są również platformy wyposa-
żone w kabiny z drzwiami auto-
matycznymi ale jest to wersja
znacznie droższa. 

- CCzzyy ppaannuujjąąccyy ww nnaasszzyymm kkrraa-
jjuu kklliimmaatt ssttaannoowwii dduużżyy pprroobblleemm
ww kkwweessttiiii- ddoobboorruu kkoonnssttrruukkccjjii ii
ppaarraammeettrróóww uurrzząąddzzeeńń,, kkttóórree
mmuusszząą bbyyćć pprrzzyyssttoossoowwaannee ddoo
ttyycchh wwaarruunnkkóóww??

- Należy wyraźnie zaznaczyć,
że niestety prawie w ogóle nie
spotyka się platform fabrycznie

przystosowanych do warunków
atmosferycznych występują-
cych w Polsce. Ponieważ spro-
wadzane są najczęściej z kra-
jów Europy południowej, gdzie
zostały zaprojektowane do
funkcjonowania w zupełnie in-
nych warunkach klimatycz-
nych. Platformy mimo swych
wad i ograniczeń są dość po-
wszechnie stosowane, ponie-
waż są tańsze od wind o 20, a
nawet 40%. Ponadto zdarza się,
że instalatorzy w celu obniżenia
kosztów dostawy sprowadzają
urządzania fabrycznie przezna-
czone do instalowania we-
wnątrz budynków, a nie na ze-
wnątrz. 

- WW rrzzeecczzyywwiissttoośśccii cczzęęssttoo
ssppoottkkaaćć ssiięę mmoożżnnaa zz uurrzząąddzzee-
nniiaammii,, kkttóórree uulleeggaajjąą nniieeuussttaann-
nnyymm aawwaarriioomm ii nniiee ffuunnkkccjjoonnuu-
jjąą ttaakk jjaakk ppoowwiinnnnyy.. DDllaacczzeeggoo
ttaakk ssiięę ddzziieejjee??

- Najczęstszą przyczyną dużej
awaryjności tych urządzeń jest
niewłaściwie dobrany zespół na-
pędowy, gdyż nie powinien za-
wierać olejów ani smarów, po-
nieważ zimą zamarzają. Głów-
nie właśnie z tego powodu plat-
formy instalowane na zewnątrz
budynków mają złą opinię. Na-
tomiast rzeczywistość jest taka,
że praktycznie nie ma na rynku
europejskim platform w pełni
odpornych na zmienne warunki
atmosferyczne i korozje, przy
jednoczesnym zapewnieniu wie-

loletniej bez awaryjnej eksplo-
atacji. 

- CCzzyy wweeddłłuugg PPaannaa,, iissttnniieejjąą rree-
aallnnee sszzaannssee,, aabbyy rroozzwwiiąązzaaćć ccoorraazz
ppoowwsszzeecchhnniieejjsszzyy ww PPoollssccee pprroo-
bblleemm sseenniioorróóww ii oossóóbb nniieeppeełłnnoo-
sspprraawwnnyycchh uuwwiięęzziioonnyycchh ww bbuu-
ddyynnkkaacchh bbeezz wwiinndd??

- Problem transportu osób
niepełnosprawnych w budyn-
kach kilku piętrowych bez win-
dy jest lokalnym polskim utra-
pieniem, ponieważ w innych
krajach europejskich w budyn-
kach powyżej dwóch kondygna-
cji obligatoryjnie montowano
windy (nie dotyczy budynków
starych i zabytkowych). Jest to
ogromny problem społeczny,
który dotychczas nie doczekał
się prostego i w miarę taniego
rozwiązania akceptowalnego
przez większość mieszkańców
tych bloków. 

Iskierką nadziei może być
koncepcja, polegająca na zain-
stalowaniu urządzenia uniwer-
salnego, które obsługiwałoby
kompleksowo cały blok miesz-
kalny. Jednakże realizacja tego
projektu wymaga poważnych
nakładów finansowych, a przede
wszystkim akceptacji mieszkań-
ców. Mając na uwadze ogromny
problem społeczny, grupa inży-
nierów praktyków przy wsparciu
naukowców z Politechniki War-
szawskiej jest gotowa podjąć ta-
kie wyzwanie.

R o z m a w i a ł  Y B Y

Współczesne problemy mieszkańców starego budownictwa

Jak wygląda życie bez wind?

PPrrzzyykkłłaadd rreeaalliizzaaccjjii ddoobbuuddoowwyy wwiinnddyy zzeewwnnęęttrrzznneejj ww kkoonnssttrruukkccjjii ssaammoonnoośśnneejj oobbuuddoowwaanneejj sszzkkłłeemm

PPllaattffoorrmmyy sspprroowwaaddzzaannee zz kkrraajjóóww EEuurrooppyy ppoołłuuddnniioowweejj nniieesstteettyy nniiee zznnaajjdduujjąą pprraakkttyycczznneeggoo zzaassttoossoowwaa-
nniiaa ww ppoollsskkiieejj ssttrreeffiiee kklliimmaattyycczznneejj

Uciążliwy dla mieszkańców problem braku wind w bu-
dynkach mieszkalnych staje się coraz bardziej drama-
tyczny wraz z postępującym procesem starzenia się
społeczeństwa. Zamiana mieszkania w takich przypad-
kach wydaje się najprostszym rozwiązaniem, ale z po-
wodu ograniczonych  środków finansowych oraz uwa-
runkowań społecznych i bytowych, okazuje się często
nie możliwa do zrealizowania. 
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SŁUCH STATYSTYCZNIE
Zgodnie z wynikami Naro-

dowego Spisu Powszechnego
problem niedosłuchu dotyczy
w Polsce ponad 6 mln osób.
Niemal połowa osób po 50. ro-
ku życia ma kłopoty ze zrozu-
mieniem rozmowy w hałasie,
a wśród osób starszych na nie-
dosłuch cierpi aż 74% bada-
nych. Niedosłuch nie jest już
wyłącznie domeną seniorów,
dotyka także młodzież i małe
dzieci. Co czwarty polski na-
stolatek ma kłopoty ze słuchem
– wynika z danych zebranych
podczas Narodowego Testu
Słuchu. 

Dlaczego słyszymy coraz go-
rzej?

Pierwszą przyczyną nabytego
niedosłuchu jest starzenie się
społeczeństwa, co jest procesem
nieuniknionym. Drugim powo-
dem jest wszechobecny hałas:
godziny spędzone ze słuchaw-
kami w uszach, spacery po ru-
chliwych i gwarnych ulicach,
harmider podczas koncertów i

imprez, praca w fabryce przy
głośno pracujących urządze-
niach. 

Światowa Organizacja Zdro-
wia szacuje, że aż 1/10 ludzi na
całym świecie jest codziennie na-
rażona na uciążliwe dźwięki,
które powodują stałą degrada-
cję słuchu.

NADSTAW USZU
TTwwooii bblliissccyy iirryyttuujjąą ssiięę,, żżee zzbbyytt

ggłłoośśnnoo oogglląąddaasszz tteelleewwiizzjjęę?? MMaasszz
wwrraażżeenniiee,, żżee TTwwooii rroozzmmóówwccyy
mmóówwiiąą nniieewwyyrraaźźnniiee pprrzzeezz tteellee-
ffoonn?? SSłłyysszzyysszz ddźźwwiięękk ww ggłłoośśnnyymm
oottoocczzeenniiuu,, aallee nniiee jjeesstteeśś ww ssttaanniiee
zzllookkaalliizzoowwaaćć jjeeggoo kkiieerruunnkkuu?? OOdd-
cczzuuwwaasszz bbrrzzęęcczzeenniiee,, bbąąddźź sszzuu-
mmiieenniiee ww uusszzaacchh??

SŁUCH POD LUPĄ
Ludzki układ słuchowy jest

bardzo złożony, a gdy zaczyna
szwankować, nie wystarczy po
prostu założyć dowolny apa-
rat słuchowy, włączyć go i
ustawić głośność. Aby jak naj-
lepiej wykorzystać słuch, na-

leży zacząć od wizyty u spe-
cjalisty. Zbada on słuch, wy-
pyta o styl życia i wspólnie z
pacjentem znajdzie najlepsze
rozwiązanie. Badanie słuchu
jest bbeezzbboolleessnnee,, bbeezziinnwwaazzyyjjnnee
ii sszzyybbkkiiee,, a wiele gabinetów
akustyki słuchu wykonuje je
bbeezzppłłaattnnee.. Często skutecznym
rozwiązaniem otwierającym
drzwi do świata dźwięków,
które wydawały się bezpow-
rotnie utracone, może okazać
się aparat słuchowy.

APARAT NIE TAKI STRASZNY
W Polsce aparaty słuchowe,

bez względu na wiek są refun-
dowane. Współczesne aparaty
słuchowe to maleńkie cuda
techniki. Ich czułe mikrofony
koncentrują się na mowie, jed-
nocześnie wytłumiając hałasy
otoczenia. Mogą one być regu-
lowane za pośrednictwem
smartfona,  współpracują z wie-
loma innymi urządzeniami
elektronicznymi, z których ko-
rzystamy na co dzień. Są pra-

wie niewidoczne lub zminiatu-
ryzowane do eleganckich i este-
tycznych kształtów, a ich obsłu-
ga jest bardzo prosta.

Aparaty słuchowe dopasowa-
ne do możliwości słuchowych i
potrzeb pacjenta pomagają sły-
szeć optymalnie w różnych sytu-
acjach i w każdych warunkach
akustycznych. Ich noszenie po-
woduje mniejszy wysiłek słucho-
wy, łatwiejsze zapamiętywanie
oraz lepsze rozumienie mowy
nawet w głośnym otoczeniu. Po-
zwalają również zlokalizować
źródło dźwięku, co znacznie
podnosi bezpieczeństwo użyt-
kowników. 

Noszenie ich zapobiega dal-
szej degradacji słuchu, zwiększa
komfort słyszenia, a tym samym
funkcjonowania osób niedosły-
szących. Zaczynają czuć się bez-
pieczniej, wraca ich pewność sie-
bie oraz radość życia.

Na naszym słuchu polegamy
w wielu istotnych sytuacjach ży-
ciowych, dlatego nie zapominaj-
my go cenić i dbać o niego.

SŁUCH nieIDEALNY

W ubiegłą niedzielę, 3 grudnia , w
Multikinie Ursynów odbył się  Wiel-
ki Quiz Wiedzy o Ursynowie. Orga-
nizatorem wydarzenia był Urząd
Dzielnicy Ursynów. Ile jest zbiorni-
ków wodnych na Ursynowie? W któ-
rej ursynowskiej szkole nie ma prac
domowych? Kto był pierwszym bur-
mistrzem gminy Ursynów? Te i wie-
le innych pytań padło podczas
pierwszego Wielkiego Quizu Wiedzy
o Ursynowie. 

Mieszkańcy i sympatycy dzielnicy na za-
kończenie obchodów 40-lecia naszej „małej
ojczyzny” sprawdzili swoją wiedzę na jej
temat, świetnie się przy tym bawiąc. Wiel-
ki Quiz Wiedzy o Ursynowie odbył się w
imielińskim Multikinie. Mimo wczesnej po-
ry i niesprzyjającej aury, grono ursynowian
zdecydowało się wziąć udział w zmaga-
niach i zweryfikować swoją wiedzę na temat
Dzielnicy. 

Na laureatów czekały atrakcyjne nagro-
dy – uczestnicy walczyli o cztery pierwsze
miejsca, za które nagrodami były odpo-
wiednio: tablet, aparat fotograficzny, eks-

pres do kawy i słuchawki bezprzewodowe.
Quiz poprowadził Filip Chajzer – znany i lu-
biany przez tysiące Polaków dziennikarz i
prezenter telewizyjny, prywatnie związany
z Ursynowem. Spędził tu dzieciństwo i mi-
mo że obecnie mieszka gdzie indziej, ma do
tych okolic wyjątkowy sentyment, przez
co – jak sam powiedział – bywa u nas nie-
mal codziennie.

Konkurs otworzył wiceburmistrz Dziel-
nicy Ursynów Łukasz Ciołko. Życzył uczest-
nikom szczęścia i przypomniał najważniej-
sze wydarzenia mijającego, jubileuszowe-
go roku, między innymi najdłuższe w histo-
rii Dni Ursynowa i bardzo popularne wśród
mieszkańców potańcówki, których w 2017
było aż dziewięć.

Wielki Quiz Wiedzy o Ursynowie okazał
się bardzo emocjonującym podsumowa-
niem obchodów 40-lecia. Zawodników wy-
łonił prowadzący dzięki wstępnym pyta-
niom, na które poprawna odpowiedź da-
wała przepustkę do kolejnego etapu. Pyta-
nia, których na Quiz przygotowano 298, lo-
sował nieoceniony Miś Ursynek. Szesnastu
najlepszych, wśród których znaleźli się ursy-

nowianie w każdym wieku – emeryci, doro-
śli, młodzież, a nawet jeden uczeń szkoły
podstawowej (!) – dalej walczyli ze sobą w
parach, a do kolejnych etapów przechodzi-
li ci, którzy jako pierwsi poprawnie odpowie-
dzieli na więcej pytań. Po zaciętej, ale odby-
wającej się w przyjacielskiej atmosferze ry-
walizacji zwycięzcą Wielkiego Quizu Wiedzy
o Ursynowie został ursynowianin od uro-
dzenia Andrzej Dudziec, który studiował i w
Szwecji i Szwajcarii, ale jednak jego uko-
chanym miejscem na ziemi jest Ursynów.
Drugie miejsce zajęła Danuta Włodarczyk,
trzecie – Marta Szczepłek, a czwarte – Anna
Górecka.

Laureaci otrzymali zasłużone nagrody, a
pozostali uczestnicy zestawy upominków.
Filip Chajzer i wiceburmistrz Łukasz Ciołko
zgodnie stwierdzili, że Wielki Quiz Wiedzy
o Ursynowie oraz Wielka Parada – wyda-
rzenia, które po raz pierwszy zorganizowa-
no w mijającym jubileuszowym roku – po-
winny stać się tradycją naszej dzielnicy.

Test wiedzy o Ursynowie składający się z
40 pytań jest dostępny na stronie interneto-
wej www.ursynow.pl.

Testowali  wiedzę o Ursynowie Można już składać projekty
BP na 2019 rok

Można już składać projekty do Budżetu Partycypa-
cyjnego na 2019 rok. Na realizację pomysłów miesz-
kańców przeznaczono 6 500 000 zł. Projekty można
zgłaszać do 22 stycznia 2018 r. Aby ułatwić miesz-
kańcom składanie wniosków, Urząd Dzielnicy Ursy-
nów zaprasza na maratony pisania projektów. Dla
mieszkańców przygotowano także specjalną anima-
cję pokazującą jak złożyć wniosek. 

Weekend z Budżetem Partycypacyjnym na Ursynowie:
- MMAARRAATTOONN PPIISSAANNIIAA PPRROOJJEEKKTTÓÓWW w sobotę 9 grudnia 2017,

godz. 13.00-17.00 Urząd Dzielnicy Ursynów al. KEN 61 (metro
Imielin) sala J.U. Niemcewicza. (Następny maraton odbędzie się
w sobotę 20 stycznia 2018, godz. 13.00-17.00 w ratuszu).

- PPUUNNKKTT IINNFFOORRMMAACCYYJJNNYY w czasie Ursynowskich Mikołajek
z klockami LEGO w niedzielę 10 grudnia, godz. 11.00-16.00 w
Arenie Ursynów przy ul. Pileckiego 22.

PPrroojjeekkttyy mmoożżnnaa zzggłłaasszzaaćć wwyyppeełłnniiaajjąącc pprrzzeezznnaacczzoonnyy ddoo tteeggoo
FFOORRMMUULLAARRZZ::

- internetowo za pośrednictwem www.twojbudzet.um.warsza-
wa.pl

- papierowo przy stanowiskach nr 1-5, wcześniej wciskając li-
terkę „B” w Q-matic (system obsługi klienta) w sali obsługi
mieszkańców ursynowskiego ratusza (al. KEN 61, metro Imie-
lin) w godz. 08.00 – 16.00 (w poniedziałki do 18.00).

Animacja pokazująca jak złożyć wniosek jest dostępna na
stronie internetowej www.ursynow.pl

- Kolejne edycje budżetu partycypacyjnego zmieniają na lep-
sze naszą dzielnicę. Wierzę, że także i w tym roku mieszkańcy
zgłoszą ciekawe i potrzebne projekty, które przyczynią się do po-
zytywnych zmian w naszej dzielnicy – zachęca burmistrz Ursy-
nowa Robert Kempa.

Weekend pełen 
świątecznych atrakcji 

W najbliższy weekend dla najmłodszych mieszkań-
ców dzielnicy przygotowano dwa świąteczne wyda-
rzenia -  wstęp wolny.

MMiikkoołłaajjkkoowwee CCuuddaa - ww ssoobboottęę 99 ggrruuddnniiaa oodd ggooddzz.. 1111..0000 ddoo
1166..0000 Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów (ul. Kajakowa
12b) zaprasza na niezwykłe świąteczne wydarzenie. Tego dnia
na naszych gości będzie czekać wiele atrakcji i niespodzianek. Za-
planowano wspólne malowanie bombek, a także stworzenie
specjalnych Świątecznych Kartek. Super pamiątką z tego wyjąt-
kowego popołudnia będą zdjęcia ze Świątecznej Fotobudki. Na
miłośników gier VR czeka specjalny pokaz. Oczywiście głównym
bohaterem imprezy będzie Św. Mikołaj. 

UUrrssyynnoowwsskkiiee MMiikkoołłaajjkkii 22001177 - ww nniieeddzziieellęę,, 1100 ggrruuddnniiaa bbrr..,,
ww ggooddzziinnaacchh 1111..0000 –– 1166..0000 Urząd Dzielnicy Ursynów zapra-
sza najmłodszych do Areny Ursynów przy ul. Pileckiego
122. W tym roku organizowane przez Urząd Dzielnicy Ur-
synów Ursynowskie Mikołajki będą wyjątkowe, bo z klocka-
mi LEGO.  

- Magiczny czas świąt to okres radości i zabawy. W najbliższy
weekend zapraszam zarówno do Areny Ursynów jak i do Dziel-
nicowego Ośrodka Kultury, gdzie na najmłodszych mieszkańców
naszej dzielnicy czeka jak zwykle dużo atrakcji – zachęca Robert
Kempa, burmistrza Ursynowa.
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Wystrzałowy prezent pod choinkę!

WCS Falcon, co to takiego?

WCS Falcon, czyli Warszaw-
skie Centrum Strzeleckie Falcon
to nowa, mała, kameralna, eks-
kluzywnie wykończona strzel-
nica, mieszcząca się w samym
sercu warszawskiego Ursynowa.
W miejscu, gdzie wielu z gości,
którzy ją odwiedzili, nie mogło
uwierzyć, iż w środku osiedla,
w biurowcu, w sąsiedztwie re-
stauracji, sklepów czy prywat-
nych przychodni lekarskich mo-
że się znajdować profesjonalna
taki obiekt.

Co oferuje WCS Falcon?
Strzelnica Falcon oferuje cztery

tory strzeleckie: dwa po 15 m i dwa
po 25 m z możliwością ustawie-
nia tarcz na dystansach: 5, 10, 15,
20, 25 metrów lub też na życzenie
klienta z opcją jednostajnego zbli-
żania bądź oddalania celu, czyli
symulacją strzelania “w ruchu”.

Dodatkowo do dyspozycji
strzelających jest stale powięk-
szający się arsenał broni, za-
czynając od małokalibrowej
(tzw sportowej o kalibrze
.22LR), poprzez broń krótką
(pistolety, rewolwer i PRL-o-
wski klasyk), pistolety maszy-
nowe (popularne, nowoczesne
i legendarne) oraz karabinki
samopowtarzalne (również: le-
gendarne, nowoczesne i unika-
towe), a na strzelbach gładko-
lufowych kończąc (do wyboru:
klasyk lub wersja po tuningu) –
w sumie 23 jednostki broni do
wyboru.

Wizytówką naszej strzelnicy
są profesjonalni i rzetelni in-
struktorzy, którzy w sposób kom-
pleksowy zadbają o mile, a
przede wszystkim bezpiecznie
spędzony czas na naszej strzelni-
cy (o wspomnianych zaletach
naszych instruktorów można
przeczytać choćby w komenta-

rzach i opiniach klientów na na-
szej zakładce Facebooka).

W porównaniu z innymi
strzelnicami w Warszawie i oko-
licach Falcon wydaje się być bar-
dzo małym obiektem.

Rzeczywiście – tylko cztery
stanowiska strzeleckie (tzw tory)
to niewiele, jednak zgodnie z na-
szą dewizą “nie ilość a jakość się
liczy”, staramy się w ten właśnie
sposób pozyskać naszych klien-
tów. Niewielką kubaturę naszej
strzelnicy postrzegamy raczej ja-
ko zaletę, a nie wadę. Proszę so-
bie wyobrazić, że dokonując re-
zerwacji na naszym obiekcie, w
zasadzie każdy klient zapewnia
sobie indywidualne strzelanie w
kameralnych, wręcz przyjaciel-
skich warunkach i to wszystko
pod opieką profesjonalnych in-
struktorów, którzy w przeważa-
jącej większości wywodzą się ze
służb mundurowych (policja,
straż graniczna itp.).

Co u innych jest wartością po-
nadstandardową, a co za tym
idzie dodatkowo płatną, u nas
pozostaje standardem, zawar-
tym w podstawowym przygoto-
waniu do rozpoczęcia przygody
z bronią palną. Nie zbywamy
klienta, który pragnie dowie-
dzieć się czegoś więcej o budo-
wie i konstrukcji broni czy po-
znać zasady jej prawidłowej ob-
sługi, ponieważ na naszej strzel-
nicy wiedza dodatkowo płatna
to wiedza z zakresu strzelań bo-
jowych-dynamicznych, tj. w jed-
nostkach specjalnych.

Cena za czas spędzony na na-
szej strzelnicy to cena za bez-
pieczną i miłą zabawę z bronią
pod okiem instruktorów poświę-
cających swój czas, wiedzę i do-
świadczenie każdemu kliento-
wi indywidualnie, bez patrzenia
na ilość wystrzelanej przez klien-
ta amunicji. I tym właśnie chce-
my przyciągnąć zainteresowa-

nych strzelaniem – “takim tro-
chę inaczej”.

Dla kogo WCS Falcon? O jakiej
grupie klientów myślimy?
Oczywiście, jesteśmy otwarci

dla wszystkich. Oferujemy za-
równo możliwość strzelania in-
dywidualnego, jak i organizację
niewielkich imprez okoliczno-
ściowych. Mamy specjalną ofer-
tę przeznaczoną dla najmłod-
szych (nasz najmłodszy strzelec
to ośmiolatek, którego “za zgodą
opiekunów” ustawiliśmy rów-
nież do AKMS 7,62x39 i efek-
tem finalnym była ogromna ra-
dość dziecka z ekscytującego do-
świadczenia, wysokiego pozio-
mu adrenaliny i co – jest naszym
“FIRST PRIORITY” – bezpie-
czeństwa). W naszej ofercie są
karnety podarunkowe, stano-
wiące wyjątkowo atrakcyjną for-
mę prezentu. Zamierzamy uru-
chomić program abonamentów:

przy jednorazowej opłacie klient
uzyskuje szereg rabatów i zni-
żek. Jesteśmy otwarci na współ-
pracę z firmami zainteresowa-
nymi rozpoczęciem cyklicznych
szkoleń dla swoich pracowników
w zakresie pogłębiania i dosko-
nalenia praktycznej wiedzy z za-
kresu posługiwania się bronią.

Warto podkreślić, że działa-
my na rynku od niespełna roku
i cały czas staramy się rozwijać
naszą ofertę, dopasowując się
do wymagań klientów (jak to
ktoś powiedział w kabarecie:
“NASZ KLIENT, NASZ PAN”.

WWaarrsszzaawwaa UUrrssyynnóóww
uull.. MMiiggddaałłoowwaa 44 

((bbuuddyynneekk NNaattppoolllluu))
tteell.. 660099 221111 111122

wwwwww..wwccssffaallccoonn..ppll
iinnffoo@@wwccssffaallccoonn..ppll

FFaacceebbooookk:: SSttrrzzeellnniiccaa FFaallccoonn
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W najbliższy weekend, (9-10 grudnia) amatorzy futbo-
lu w różnym wieku będą mieli jeszcze okazję rywalizo-
wać w wyjątkowych zawodach – „Charytatywnym Pu-
charze Ursynowa w Piłce Nożnej – Gramy dla Kubutka”
który zostanie rozegrany w „Arenie Futbolu” przy ul.
Koncertowej 4. Turniej organizowany jest ze środków
finansowych Dzielnicy Ursynów, a udział w turnieju
jest bezpłatny.

9 grudnia w godzinach 10.00-18.00 odbędą się rozgrywki w
kategorii OPEN (osoby pow. 18 lat - przewidziany udział do 24 dru-
żyn), a dzień później w godzinach 15.00-19.00 odbędą się zmaga-
nia drużyn składających się z dzieci urodzonych w latach 2007-2008
r. (przewidziany udział do 12 zespołów). Dodatkowe informacje i
zgłoszenia:  tel: 535 356 577. 

Tegoroczna edycja turnieju będzie wyjątkowa – w jego trakcie od-
będzie się zbiórka środków na wsparcie rehabilitacji mieszkańca Ur-
synowa – 2,5 letniego Kubusia Jeżewskiego.  Ten radosny chłopiec
od urodzenia dzielnie zmaga się  z wieloma schorzeniami są to: kra-
niosynestoza, nadciśnienie tętnicze, refluks żołądkowo-przełyko-
wy, zaburzenia napięcia mięśniowego, opóźnienie rozwoju psy-
choruchowego, zaburzenia percepcji słuchowej, napady bólowe o
niejasnej etiologii, wada układu moczowego.  Wsparcie finansowe
pomoże mu w walce o usprawnienie codziennego funkcjonowania. 

Udział w turnieju jest bezpłatny, natomiast organizatorzy na-
mawiają zgłaszające się do udziału drużyny, do przekazywania
darowizn na subkonto Kubusia utworzone przez Fundację Dzieciom
“Zdążyć z Pomocą”.

Charytatywny Puchar 
Ursynowa w Piłce Nożnej 

– Gramy dla Kubutka
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Spółdzielnia Mieszkaniowa Słu-
żew nad Dolinką przygotowuje
się do realizacji kolejnej inwe-
stycji mieszkaniowej. Swoistym
preludium była przebudowa ze-
wnętrznych schodów prowadzą-
cych do stacji metra na schody
ruchome dwukierunkowe. To
novum, jeśli chodzi o inwestycje
realizowane przez spółdzielnie
mieszkaniowe. 

W ładze mokotowskiej spół-
dzielni postanowiły wyjść
naprzeciw swoim miesz-

kańcom i zaplanowały przebudowa-
nie zewnętrznych schodów prowadzą-
cych do stacji metra “Służew” na scho-
dy ruchome. Ta wyjątkowa, nie tylko w
skali Warszawy, i pożądana, szczegól-
nie przez osoby starsze oraz niepełno-
sprawne, inwestycja została oddana
do użytku w dniu 6 grudnia, jako swe-
go rodzaju mikołajkowy prezent dla
spółdzielców z SM Służew nad Dolin-
ką. Ruchome schody powstały w miej-
sce schodów stałych od strony północ-
no-wschodniego zejścia do stacji metra
“Służew”. Schody są zadaszone i znacz-
nie poprawiają komfort dostępności
kolei podziemnej. 

I nwestycja powstała w ramach
kompleksowego projektu budo-
wy na terenie nadmetrza nowo-

czesnego budynku mieszkalnego “So-
nata nad Dolinką” u zbiegu al. KEN i
ulicy Sonaty. Na zachodniej elewacji
budynku zaprojektowano ogólnodo-
stępną zewnętrzną windę, którą miesz-
kańcy zjadą bezpośrednio do poziomu
wejścia na stację metra “Służew”. Do-
celowo zarówno uruchomione już
schody ruchome, jak i mająca powstać
winda, zastąpią funkcje komunikacyj-
ne istniejącej obecnie pochylni, którą
mieszkańcy schodzą do metra od stro-
ny wschodniej. Użytkowanie pochyl-
ni, zwłaszcza w okresie jesienno-zimo-
wym, jest utrudnione, szczególnie dla
osób starszych i z niepełnosprawno-
ściami ruchowymi. – W okresie zimo-
wym zadaszone ruchome schody będą
funkcjonować na wolnych obrotach,
by mechanizm nie zamarzł –zapowia-
da Grzegorz Jakubiec, prezes zarządu
SM Służew Nad Dolinką. – Wiosną, la-
tem i jesienią włączać się będą automa-
tycznie po wejściu na nie osoby bądź
kilku osób. Koszt budowy ruchomych
schodów, w całości pokryty przez SM
„Służew nad Dolinką”, to ponad 1,6
mln złotych. 

W uroczystości oddania no-
wej inwestycji do użytku
wzięli m. in. udział: przed-

stawiciele Zarządu Transportu Miej-
skiego, Metra Warszawskiego, projek-

tanci z Pracowni Architektonicznej Woj-
ciecha Kornatowskiego, przedstawicie-
le wykonawcy firmy “Aluglass - Realiza-
cja”, osoby z nadzoru inwestorskiego
oraz zarząd i członkowie Rady Nadzor-
czej dynamicznie rozwijającej się moko-
towskiej spółdzielni.       

M ający powstać w sąsiedz-
twie ruchomych schodów
budynek “Sonata nad Do-

linką” to elegancka bryła o zmiennej
kaskadowej wysokości od 5 do 11 kon-
dygnacji nadziemnych. Oprócz 135 lo-
kali mieszkalnych i przychodni pod-
stawowej opieki zdrowotnej (NFZ) wy-
budowanych zostanie około 200 miejsc
postojowych w parkingu podziemnym
oraz lokale użytkowe, m. in. na po-
trzeby banku. Służew nad Dolinką to
miejsce doskonale skomunikowane z
pozostałymi częściami stolicy, z boga-
tą infrastrukturą usługowo-handlową,
licznymi placówkami oświatowo-wy-

chowawczymi i kulturalnymi. W są-
siedztwie znajduje się prowadzący oży-
wioną działalność nowoczesny Słu-
żewski Dom Kultury. Wyjątkowy urok
tego terenu to także zasługa pięknej
zieleni, starannie pielęgnowanej przez
spółdzielnię. 

R uchome schody przy zejściu
do stacji metra “Służew” to
nie pierwsza pionierska in-

westycja w SM Służew nad Dolinką.
W 2007 r. na terenie osiedla wybudo-
wany został stadion sportowy. Nowo-
czesny obiekt  posiada boisko do piłki
nożnej z nawierzchnią tartanową oraz
dwa boiska do siatkówki - z nawierzch-
niami trawiastą i piaskową. W 2013 r.
w sąsiedztwie boisk została wybudowa-
na siłownia plenerowa dla dorosłych.
We wrześniu 2015 r. zainaugurowało
swoją działalność Przedszkole Małego
Kopernika przy ul. Batuty 7B. Wybudo-
wana z własnych środków i na wła-

snym terenie placówka działa jako
przedszkole publiczne. 

Nad stanem bezpieczeństwa
mieszkańców osiedla Służew
nad Dolinką czuwa przez 24

godziny na dobę operator monitorin-
gu oraz ponad dwieście pięćdziesiąt
kamer. Dzięki kamerom zewnętrznym
możliwa jest stała kontrola ciągów pie-
szo-jezdnych, okolic szkół i przedszko-
li, placów zabaw, boisk sportowych
oraz ulic wraz z otoczeniem budyn-
ków. Kamery znajdują się również w
holach wejściowych budynków wyso-
kich i we wszystkich windach. W ser-
cu spółdzielni, na specjalnie wydzielo-
nym terenie zielonym zwanym “Górka-
mi Służewskimi”, powstał w ramach
Budżetu Partycypacyjnego plac do wy-
poczynku z zespołem fontann, lina-
rium dla dzieci, boiskiem do badmin-
tona, siłownią plenerową, kurtyną
wodną i ławkami. Część górki prze-

znaczona jest dla osób preferujących
wypoczynek i opalanie w słońcu na
kocach oraz leżakach, czyli przybrała
formułę piknikową.

L icząca obecnie blisko 5,5 tysią-
ca członków i zarządzająca 42
budynkami mieszkalnymi SM

Służew nad Dolinką znana jest także z
aktywnej działalności społecznej, spor-
towej i kulturalnej. Wyjątkowo prężna
działalność to w dużej mierze zasługa
samych mieszkańców, którzy poprzez
rozważne i przemyślane decyzje podej-
mowane na zebraniach członków
wspierają inicjatywy przedstawiane
przez zarząd spółdzielni, którego preze-
sem jest Grzegorz Jakubiec. Dużą rolę
w rozwoju SM Służew nad Dolinką ma
także konstruktywna działalność Rady
Nadzorczej, której  przewodniczy do-
świadczony samorządowiec Rafał Mia-
stowski.

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i

SM Służew nad Dolinką ciekawie inwestuje

Ruchome schody do metra!
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PPAASSSSAA:: DDllaacczzeeggoo PPaańńssttwwaa ppllaaccóówwkkaa jjeesstt ttaakk
wwyyjjąąttkkoowwaa??

HHAANNNNAA KKAARRSSKKAA-LLEEDDWWOOCCHH:: Ognisko „Ursy-
nów” znajdujące się przy ul. Kłobuckiej 14 działa-
jące w ramach Centrum Wspierania Rodzin „Ro-
dzinna Warszawa” to placówka kultywująca bo-
gate tradycje wychowawcze Kazimierza Lisiec-
kiego „Dziadka”. Naszym celem jest nie tylko or-
ganizacja czasu i doraźna pomoc wychowankom,
ale również wypracowanie u nich podstawowych
wartości i przygotowanie do dorosłego życia. Każ-
de dziecko traktujemy indywidualnie, a szeroka
oferta naszych zajęć pozwala praktycznie wszyst-
kim na rozwijanie własnych talentów i zaintereso-
wań. Czas spędzony w Ognisku jest czasem peł-
nym współpracy, przyjaźni i odpoczynku od stre-
sującej codzienności. Bardzo ważnym aspektem
naszej działalności jest utrzymywanie bliskiego
kontaktu z rodzinami dzieci oraz byłymi wycho-
wankami. W dużej mierze zajmujemy się dziećmi
i młodzieżą z rodzin wymagających wsparcia ze
względu na trudną sytuację życiową. Chcemy być
dla nich wzorem organizacji życia i relacji między-
ludzkich oraz sprawić, by czuły się jak w prawdzi-
wej dobrej rodzinie. Nad ich harmonijnym rozwo-
jem czuwa psycholog i socjoterapeuta. Tym, co wy-
różnia Ognisko „Ursynów” na tle innych tego ty-
pu placówek, jest teatr. W organizowane przez
nas zajęcia teatralne spróbujemy angażować nie
tylko wychowanków, ale także okolicznych miesz-
kańców. W naszej kadrze pedagogicznej mamy pa-
sjonatów sztuki, którzy starają się rozwijać te-
atralne zainteresowania dzieci poprzez liczne
spektakle i wyjścia kulturalne. 

JJaakk wwyygglląąddaajjąą zzaajjęęcciiaa??  
Przy organizacji naszych codziennych zajęć

staramy się łączyć przyjemne z pożytecznym.
Bardzo ważne jest, aby tematyka była różnorod-
na i interesowała naszych wychowanków. Nie
możemy jednak zapominać o stałym porządku i
uwzględnieniu w planie dnia obowiązków, bez
których dzieci nie zyskałyby kluczowych umiejęt-
ności potrzebnych do sprawnego funkcjonowania
w społeczeństwie. Staramy się w nich zaszczepić
odpowiedzialność za dobro wspólne poprzez ze-
społowe przygotowywanie posiłków i dbanie o po-
rządek w naszym Ognisku. W harmonogramie
nie może też zabraknąć czasu na odrabianie lek-
cji i nadrabianie zaległości szkolnych. Tym, na
co dzieci czekają najbardziej, są jednak różnego
rodzaju projekty tematyczne. Poza wspomnia-
nym teatrem stawiamy na rozwijanie umiejętno-
ści plastycznych i muzycznych. Przygotowanie
do realiów życia codziennego wymaga inwesty-
cji w zajęcia komputerowe, a wrażliwości i szacun-
ku dzieci uczą się na warsztatach socjoterapeu-
tycznych i przyrodniczych. Kolejną atrakcją dla
przeważającej grupy naszych wychowanków są
zajęcia sportowe, dotykające różnych dyscyplin.
Każdego dnia znajdzie się również czas na wła-
sną zabawę, podczas której dzieci nabierają na-
wyków społecznych i rozwijają relację ze swoimi
kolegami w różnym wieku.

CCoo ww OOggnniisskkuu „„UUrrssyynnóóww”” bbęęddzziiee ddzziiaałłoo ssiięę ddoo
kkoońńccaa rrookkuu??

Ognisko „Ursynów” jest dopiero na początku
swojej działalności, przez co aktualnie skupiamy
się na rekrutacji nowych wychowanków. Dzięki
uprzejmości dzielnicy Ursynów mogliśmy ruszyć
z zajęciami jeszcze przed zakończeniem remontu
naszego lokalu i już w wakacje prowadziliśmy w
środowisku działania streetworkerskie: zawiąza-

liśmy grupę teatralną, organizowaliśmy wyjścia do
teatru, uruchomiliśmy wolontariat młodzieżowy:
wyjścia do schronisk i współpracę z Fundacją Pe-
gasus (ratowanie koni). Otwarcie Ogniska zbiegło
się w czasie z okresem przedświątecznym, dlate-
go jednym z naszych najbliższych zadań będzie
przygotowanie się do wigilii ogniskowej. Wezmą
w niej udział wychowankowie i ich rodzice, a więc
postawimy na charakter integracyjno-aktywizują-
cy. Dodatkowym zadaniem dzieci będzie przygo-
towanie wspólnie z rodzinami programu arty-
stycznego oraz kolacji wigilijnej, a pomogą im w
tym wyspecjalizowani instruktorzy. Na grudzień

zaplanowane są również kolejne wyjścia do te-
atru oraz udział w miejskich wydarzeniach świą-
tecznych. Staramy się momentalnie rozwinąć na-
sze zaplecze edukacyjne, stąd w naszej placówce
odbywać się będą korepetycje z matematyki, języ-
ka polskiego i angielskiego. Liczymy też na udany
początek współpracy z lokalną społecznością oraz
budowanie partnerstw ze znajdującymi się nieopo-
dal ośrodkami.

AA jjaakkiiee ppllaannyy nnaa 22001188?? JJaakkiiee wwyyzzwwaanniiaa??
Jeśli chodzi o plany na kolejny rok, to lista jest

bardzo długa. Przede wszystkim będziemy chcie-
li kontynuować to, co uda się wypracować w
najbliższym czasie. Mowa tu o zajęciach z za-
wodowymi korepetytorami i cyklicznym progra-
mie socjoterapeutycznym.  Już na początku no-
wego roku w okresie ferii zimowych zaangażu-
jemy się w akcję „Zima w mieście”. Bardzo nam
zależy, aby wszyscy nasi wychowankowie skorzy-
stali z możliwości wyjazdów socjoterapeutycz-
nych do ośrodka w Sopotni Wielkiej leżącej w Be-
skidzie Żywieckim. Corocznie będziemy też or-
ganizować letnie obozy dla młodzieży w róż-
nych regionach Polski. Oczywiście, nie mogę tu-
taj nie nawiązać do naszej grupy teatralnej o na-
zwie „Eksperymentalna”, którą jeszcze bardziej
rozwiniemy. Pracujemy także nad wprowadze-
niem w życie szerokiej oferty skierowanej do ro-
dziców wychowanków Ogniska. Znajdą się w
niej między innymi warsztaty „Wzmacniania Ro-
dziny” oraz grupa wsparcia. Interesuje nas też
skorzystanie z dobrodziejstw płynących z dogo-
terapii. Ponadto postaramy się zaangażować
dzieci w warsztaty kulinarne i wolontariat. Na
koniec dodam, że równoległe z popołudniową
działalnością Ogniska będziemy prowadzić po-
ranny Klub Malucha „Tu Misie podoba”.

R o z m a w i a ł  R A F A Ł  K O S

Rozmawiamy z Hanną Karską-Ledwoch

Jak stworzyć dzieciom raj

W środę, 6 grudnia, w ursynowskim Ratuszu na mieszkańców czekały liczne atrak-
cje. Już rano w budynku pojawiły się dwie choinki. Na pierwszej uczniowie z ursy-
nowskich szkół i przedszkoli zawiesili własnoręcznie wykonane ozdoby i bombki. 

Na drugiej choince umieszczone zostały odblaski promujące bezpieczeństwo wśród pieszych. Tuż
przed godziną 16.00 uruchomiono świąteczną iluminację w postaci Misia Ursynka – jako symbolicz-
ny gest „odpalenia” świątecznej atmosfery w naszej dzielnicy. Dekorację świąteczną zyskał już Park
Jana Pawła II, w weekend zostanie uruchomiona iluminacja wzdłuż al. KEN. 

- Iluminacja al. KEN, Parku Jana Pawła II oraz świecący przed naszym ratuszem Miś Ursynek ma-
ją pomóc mieszkańcom w przeżywaniu świątecznej atmosfery. Mam nadzieję, że magia świąt rozprze-
strzeni się na cały Ursynów! – mówi zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.

Świąteczna atmosfera już na Ursynowie!

Aż 5 tysięcy mieszkańców
poparło przeniesienie Ba-
zarku Na Dołku na czas
budowy Południowej Ob-
wodnicy Warszawy w
miejsce likwidowanej pętli
autobusowej Natolin Pół-
nocny (dla przypomnienia
– tekst, pod którym miesz-
kańcy składali podpisy,
brzmiał: Lista osób popie-
rających projekt tymcza-
sowego przeniesienia gieł-
dy „NA DOŁKU” na czas
budowy POW na teren pę-
tli autobusowej Natolin
Płn. I w jej okolicy). 

Bazarek czeka na przepro-
wadzkę, zdecydował się zainwe-
stować w nowe pawilony, jego
rozplanowanie ograniczono tak,
by okolicznym mieszkańcom,
naszym Klientom, nie stwarzać
żadnych utrudnień. Trzy lata
czekamy na walizkach, nie wie-
my co się wydarzy następnego
dnia, a tymczasem w obrzydliwy
sposób mojej osobie zarzuca się
polityczną korupcję, a kupcom
złe intencje. Podkreślam – poli-
tyczną korupcję! Po trzech la-
tach trudnej walki o przetrwanie
Bazarku! 

Nikt niczego nie załatwił pod
stołem, autobusy pomimo li-
kwidacji pętli, zatrzymują się
tam, gdzie trzeba, wszystko jest
w porządku, poza jednym. Po-
za tym, że kilku politycznych
kombinatorów gra na emocjach

kilkudziesięciu mieszkańców,
których urabia od miesięcy. Nie
tak dawno ujawniliśmy, jak rze-
koma „mieszkanka” ul. Polaka
najpierw odsądza Bazarek od
czci i wiary, a kilka dni później
w najlepsze robi tam zakupy.
Pani zniknęła z publicznej are-
ny, zniknął też zawstydzony
nieudaną akcją Piotr Skubi-
szewski, lokalny polityk, który
chce zdobyć popularność za
wszelką cenę. Ale kilka dni te-
mu znów pojawił się na pętli.
Na nieszczęście mieszkań-
ców…

Ów pan zorganizował wiec
polityczny. Przyszli też kupcy i
klienci Bazarku – by podkreślić,
że chcą Bazarku na pętli. Odbie-

rano im telewizyjny mikrofon,
wyzywano, wytrącano telefony,
którymi usiłowali robić zdjęcia.
Agresorów do walki zagrzewał
pan Skubiszewski. Jaka batalia,
taki „generał”, chciałoby się po-
wiedzieć.  

Przy okazji też pozwolę sobie
napisać kilka zdań do p.o. preze-
sa Spółdzielni Mieszkaniowej
„Na skraju”. Miły Panie, podczas
tego wiecu zaprosił Pan kupców
do rozmów. Dziwne, że ta propo-
zycja pojawiła się dopiero teraz,
ale rozmawiać trzeba zawsze. I
co? I nic. Cisza, pomimo nasze-
go pisma wyrażającego chęć spo-
tkania. Chyba że to był tylko żart.
Jeśli tak, to kiepski. 

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

Bazarek nie będzie chłopcem do bicia!
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Nieustanny doping, tłumy
kibiców, w loży komenta-
torskiej sam Dariusz
Szpakowski i emocjonują-
cy finał Pogoń Szczecin –
Legia Warszawa godny
swojej oprawy – oto roz-
strzygnięcie XVII Turnieju
Piłkarskiego rocznika
2007 URSYNÓW CUP na
krytym obiekcie ursynow-
skiego KS SEMP w Warsza-
wie. 

Bramki w finale padały na
przemian. Strzelali portowcy, za-
raz potem wyrównywała Legia.
Wreszcie w ostatnich minutach
przy stanie 2:2, kiedy wydawa-
ło się, że o zwycięstwie rozstrzy-
gną rzuty karne, zawodnik Pogo-
ni sprytnym strzałem pokonał
bramkarza warszawiaków. Licz-
na reprezentacja szczecińskich
kibiców wyskoczyła wysoko w
górę. Młodzi piłkarze Pogoni
„dowieźli” wynik.

W meczu o 3. miejsce gospo-
darze turnieju KS SEMP nie-
znacznie 1:3 ulegli GKS Katowi-
ce. O wielkiej zaciętości meczów
i wyrównanym poziomie dru-
żyn świadczyć może fakt, że w
fazie pucharowej o awans wal-
czono często w karnych, a w fa-
zie grupowej o miejscu w turnie-
jowej drabince niejednokrotnie
decydowała tzw. mała tabela. 

W turnieju zagrali najlepsi z
najlepszych w kategorii wiekowej
U-11 z całej Polski. Oprócz dwóch
drużyn gospodarzy i finalistów
Pogoni Szczecin i Legii Warsza-
wa, na boisku przy Koncertowej
rywalizowali także: GKS Katowi-
ce, FCB Escola Varsovia, Wigry
Suwałki, SMS Łódź, Jagiellonia
Białystok, Stal Mielec, Stadion Ślą-
ski Chorzów i Naki Olsztyn. 

Nagrody indywidualne z rąk
Aleksandra Vukovicia, do nie-
dawna znakomitego zawodnika,
a obecnie drugiego trenera Le-
gii Warszawa, odebrali: dla naj-
lepszego bramkarza – Mateusz
Pruchniewski (GKS Katowice),
dla najlepszego strzelca - Oskar
Zawadzki (SMS Łódź), dla naj-
lepszego zawodnika turnieju -
Bartosz Kuśmierczyk (Pogoń
Szczecin). Pierwszy otrzymał rę-
kawice z podpisem Artura Boru-
ca, dwaj pozostali koszulki re-
prezentacji Polski z podpisem Ro-
berta Lewandowskiego. Gościem
specjalnym pierwszego dnia tur-
nieju był Miroslav Radović, po-
mocnik Legii Warszawa.

- Jak widać, rośnie kolejne po-
kolenie piłkarzy. Dzieciaki mają
teraz nieporównywalnie lepsze
niż my w ich wieku warunki do
trenowania: całoroczne boiska,
zaplecze, zdecydowanie lepszą
wiedzę o odnowie biologicznej,
wykwalifikowanych trenerów.
Jak zaczynałem w FK Borac w

mojej rodzinnej Banja Luce, było
zdecydowanie skromniej. Ale to
nie warunki są najważniejsze -
wspomina Aleksander Vuković.

- Przyglądam się tym dziecia-
kom i widzę naprawdę fajny ma-
teriał na przyszłych piłkarzy. Ale
oczywiście w piłce decyduje ten
błysk, talent, motywacja, popar-
te morderczą pracą. Mocno trzy-
mam za nich kciuki! – kończy
Vuković.

Gospodarz turnieju KS SEMP
w przyszłym roku będzie obcho-
dził 25-lecie klubu. Jest jedną z
pięciu największych akademii
piłkarskich w Warszawie i rów-
nocześnie klubem partnerskim
Legii Warszawa. Trenuje 550 za-
wodników w 11 kategoriach
wiekowych, wystawiając w su-
mie 21 drużyn w rozgrywkach
MZPN. Niezależnie od sukcesów
sportowych osiąganych przez za-
wodników, głównym założe-
niem wszystkich działań klubu
jest idea wychowania przez
sport. A n n a  L u t o m s k a

Wielu mieszkańców Ursynowa przez
ostatnich kilka lat z odrazą parkowało
w brudzie i smrodzie na podziemnym
parkingu przy al. KEN 93 na Ursynowie
pod Galerią Metro. Wielu powie, że prze-
cież nikt ich do tego nie zmuszał, mogli
przyjechać komunikacją lub poszukać
sobie miejsca do parkowania na po-
wierzchni. Każdy, kto zna okolice al.
KEN i wie jak ważne jest w miarę pewne
miejsce postojowe w bliskiej odległości
od lekarza, zrozumie o co w tej sprawie
chodzi.

A mianowicie parking, o którym mowa, prze-
znaczony jest dla klientów znajdujących się powy-
żej lokali użytkowych, w tym jedynej na Ursyno-
wie pediatrycznej przychodni zdrowia LuxMed.
Każdy rodzic potwierdzi, że parkowanie w tym
miejscu, a następnie przejście przez ten parking nie
tylko z dzieckiem to było wyzwanie dla oczu i no-
sa. Przyjeżdżający tu do przychodni rodzice z cho-
rymi dziećmi przechodzili przez to miejsce z obrzy-
dzeniem i w ostatnim czasie nawet z obawą o
zdrowie. Działo się tak, gdyż parking od lat nie był
sprzątany. Na rurach i wentylacjach koczowały
stada gołębi, które zanieczyszczały wszystko znaj-
dujące się poniżej (zarówno podłogę jak i samo-
chody). Brud wyglądał tak, jakby nigdy tam nie
sprzątano, a smród był straszny. Gołębie w tym
miejscu żyły i niestety też umierały, a ich zwłoki ty-
godniami zalegały na parkingu. Czasami z rur na
suficie lała się ciurkiem woda, której woń wskazy-
wała na kanalizacyjne pochodzenie. Na podło-
dze często stały kałuże. Smród z parkingu przeno-
sił się na cały budynek.

Ponad rok temu stwierdziłam, że ten stan jest
już nie do zniesienia i być może wynika z tego, że
nikt nawet nie próbował upomnieć się o sprząta-
nie tego miejsca. Ponieważ zarządca budynku,
tak jak i deweloper, byli już w tym czasie bankru-
tami, postanowiłam nie tracić czasu na kontakty
z nimi i od razu zwróciłam się do Sanepidu oraz
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlane-
go. Faktycznie okazało się, że byłam pierwsza,
która interweniowała. Działania urzędów trwały
blisko rok i dopiero w momencie wszczęcia postę-
powania przez PINB syndyk, który w wakacje za-
jął się nieruchomością, postanowił kompleksowo

wysprzątać parking. Czyszczenie odbywało się
do 24 listopada 2017 roku. Obecnie można zauwa-
żyć istotną różnicę. Nawierzchnia nadal pozosta-
wia wiele do życzenia, ale jest czysta. Wczoraj
usłyszałam tam taki dialog mężczyzny z kobietą:
„Czy mi się wydaje, że ktoś coś tu umył?” „Tak, jest
tu umyte, ale nadal nie jest tak jak być powinno”.
I trudno nie przyznać racji rozmawiającej parze.
Już wcześniej tego samego dnia zwróciłam się
bezpośrednio do syndyka z podziękowaniem za
wykonaną pracę (sprzątanie, a także zainstalowa-
nie bramy wjazdowej otwieranej obecnie na foto-
komórkę). Chodzi jednak o dalsze działania, aby
wykonana praca nie poszła od razu na marne.
Zwróciłam się o instalację siatek czy innych ele-
mentów uniemożliwiających gołębiom przeby-
wanie i budowanie gniazd w tym miejscu. Oba-
wiam się, że jeśli dopuści się do zamieszkiwania
gołębi na tym parkingu, szybko nastąpi powrót do
niechlubnej normy.

Mam nadzieję, że już niedługo nawet bez mo-
ich nieustannych interwencji ten parking na dobre
przestanie wreszcie straszyć.

H a n n a  W r ó b e l
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

URSYNÓW CUP 2017

Puchar jedzie do Szczecina!
Parking pod Galerią Metro przy al. KEN 93

Wreszcie koniec horroru...
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Piórem Derkacza
Barbara 

Kucińska
sopran, członkini 

zespołu Dereń
Dla wielu ludzi szczytem

kariery zawodowej jest zosta-
nie adwokatem. Barbara Ku-
cińska to osiągnęła i wtedy za-
pragnęła  być człowiekiem
sztuki. Adwokatów jest bar-
dzo wielu, ludzi obdarzonych
talentem głosowym zdecydo-
wanie mniej. Adwokatem się
jest, artystą – jak mawiał Fer-
nand Léger –  się bywa.  Barba-
ra Kucińska – w czasie gali ju-
bileuszowej 15-lecia zespołu
Dereń – artystką była. Wisien-
ką na torcie /lub truskawką!/
było zaśpiewanie przez nią w
części nieoficjalnej romansu
rosyjskiego.  To była zapo-
wiedź kolejnej płyty /już trze-
ciej/, na którą wielu miłośni-
ków tego rodzaju śpiewu i kli-
matu już czeka. 

J e r z y  D e r k a c z

Drogownictwo to jeden z największych problemów naszego kraju na
progu XXI wieku. Kolejne rządy nie potrafiły poradzić sobie z zaprojek-
towaniem i sprawną budową sieci nowoczesnych dróg tranzytowych,

miejskie urzędy zaś pełne są urbanistów bez wyobraźni, zbyt często ulegających
dyktatowi inwestorów. – Polska nie może być wyspą w Europie bez współczesnej
sieci dróg samochodowych – zżymał się w 1939 r. prof. Melchior Nestorowicz, twórca administra-
cji drogowej w międzywojniu i jeden z najwybitniejszych polskich drogowców. Gdyby nie wojna za-
pewne nie odstawalibyśmy dzisiaj daleko od Niemców, bo w okresie międzywojennym polscy
urbaniści i inżynierowie to była europejska ekstraklasa. Za komuny z kolei wybudowano chociaż-
by Trasę Katowicką, a w Warszawie trasy W–Z i Łazienkowską, Wisłostradę oraz mnóstwo szero-
kich wygodnych ulic, jak np. Indiry Gandhi, Ciszewskiego czy Belgradzka na Ursynowie. 

Kryzys w drogownictwie rozpoczął się wraz z transformacją ustrojową kraju. Od 1990 do końca
2007 r., a więc w okresie 17 lat, pomimo dostatku pieniędzy, których nie potrafiono przerobić, do-
stępności niezbędnych materiałów oraz stojących w kolejce wykonawców – oddano w Polsce do użyt-
kowania zaledwie 700 km autostrad. To „osiągniecie” plasowało Polskę na szarym końcu w unijnym
rankingu. W kolejnych latach tempo na tym ważnym obszarze wzrosło, ale nie na tyle, by odtrąbić
sukces. Sieć dróg szybkiego ruchu na koniec 2016 r. wynosiła w Polsce łącznie 3163,4 km, z tego
1631,7 km stanowiły autostrady, a 1531,7 km drogie ekspresowe. Oznacza to, że przez 9 lat odda-
no do użytkowania około 900 km autostrad. To niewiele jak na centrum Europy i dostępne narzę-
dzia w postaci deszczu pieniędzy z UE oraz możliwości korzystania z technologii XXI wieku. 

D rogi lokalne, od wojewódzkich zaczynając, na dzielnicowych kończąc, to także problem,
wcale nie mniejszy niż autostrady i drogi ekspresowe. W wielkich miastach roi się od ka-
lekich rozwiązań urbanistycznych i ulic – potworków. Przykładem może być ursynowska

ulica Jeziorki, na której zbudowano jezdnię zmieniającą co kilkadziesiąt metrów swoją szerokość.
Prof. Nestorowicz zapewne przewróciłby się w grobie, gdyby przeczytał 41 uwag wniesionych do
projektu miejscowego planu zagospodarowania Zachodniego Pasma Pyrskiego, który w lutym
2010 r. opiniowała Rada Dzielnicy Ursynów. Pamiętam ten cyrk jakby odbył się wczoraj. Do projek-
tu uwagi złożyły 62 osoby prawne i fizyczne. Aż 41 uwag dotyczyło sprzeciwu wobec budowy lub
przedłużania dróg, a przede wszystkim przeciwko ich poszerzaniu! 

Drogi to jeden z najważniejszych wyznaczników rozwoju każdego miasta. Największy z pre-
zydentów Warszawy Stefan Starzyński postawił na eksponowanym miejscu kwestię posiadania
przez gminę Warszawa znaczącej części gruntów w granicach administracyjnych stolicy. Za cza-
sów jego prezydentury miasto nabywało grunty, ale także – w wyniku umiejętnej polityki –
otrzymywało je w drodze darowizny. Przykładem może być 1,2 ha w eksponowanym i bardzo dro-
gim rejonie Dynasów, przekazane przez właścicieli terenu, którzy tylko w ten sposób mogli uzy-
skać miejską zgodę na regulację tego obszaru. W latach 1935 – 38 miasto uzyskało nieodpłatnie

łącznie 1.014.993 mkw. gruntów.
Znaczącą część nieruchomości
będących własnością gminy War-
szawa stanowiły grunty pozyska-
ne od państwa w wyniku pozby-
wania się przez władze terenów
pofortecznych przejętych na mo-
cy pokoju ryskiego. W ten sposób
stworzono miejski zasób gruntów
budowlanych, jedno z najważ-
niejszych narzędzi służących do
realizacji polityki przestrzennej
miasta. 

Pierwsze przekazanie terenów
skarbowych gminie Warszawa

miało miejsce na mocy ustawy z dnia 29 lipca 1921 r. W art. 4 postanowiono: „Przestrzenie prze-
znaczone pod ulice i place oraz na pomieszczenie instytucji użyteczności publicznej będą odda-
ne gminie miasta Warszawy do dyspozycji gminy bezpłatnie”. Był to bardzo ważny zapis, który
należałoby zastosować także dzisiaj. Państwo przekazuje samorządowi część nieruchomości
bezpłatnie, ale – jak zastrzeżono w kolejnych przedwojennych ustawach – bez prawa ich zbycia.
W ten prosty sposób zmusza się władze miejskie do przeznaczenia tych terenów na ulice, place,
parki i inne cele publiczne. 

A ktywna polityka gruntowa prowadzona przez przedwojenne władze stolicy oraz po-
dobna polityka prowadzona przez władze państwa, sprawiły, iż program poprawy
warunków lokalowych ludności, jak również rozwoju drogownictwa, stał się realny. Bu-

dowano dużo, a istotne było to, że osoby prawne i wiele osób prywatnych świadomie obniżały
ceny gruntów, bądź nieodpłatnie przekazywały pewną pulę gruntów na tzw. cele ogólne. Nie
było więc większych trudności z budowaniem ulic, na których projektowano nie tylko jezdnie
odpowiedniej szerokości, ale także chodniki oraz trawniki ze szpalerami drzew. Jest to przeci-
wieństwo do obecnie realizowanych osiedli. Efektem dzisiejszego braku miejskiej polityki grun-
towej jest ciasnota zabudowy i kalekie ulice, które są jedną z przyczyn pogłębiających się trud-
ności komunikacyjnych w mieście. 

Dziś, niestety, zauważamy brak spójności działań na linii państwo – samorząd terytorialny. Przy-
kładem mogą być państwowe PKP, które są latyfundystą  dysponującym gigantycznym areałem, bar-
dzo często niemającym nic wspólnego z działalnością statutową tego wielkiego przedsiębiorstwa.
Miast przekazywać gminom wszystkie nieruchomości niesłużące do budowy infrastruktury kole-
jowej, czyli przewozu osób i towarów, władze PKP ubrały się po 1989 r. w buty dewelopera i han-
dlują cennymi gruntami, bądź wydzierżawiają je za duże pieniądze. A przecież nie są to dobra wy-
pracowane przez PKP. Dzisiejszy majątek PKP to darowizna z 1926 r. od ówczesnego Ministerstwa
Nieruchomości, czyli od skarbu państwa. Na cele statutowe.

Problemy kalekich osiedli realizowanych od kilkunastu lat wokół Warszawy wynikają ze słabo-
ści władzy państwowej i miejskiej. Inwestorzy nagminnie łamią obowiązujące prawo, a władza z ca-
łą powagą udowadnia (pismo Zarządu Dzielnicy Ursynów z 30 września 2009 r.), że dom oznaczo-
ny adresem Jaworowa 1 na Ursynowie, wzniesiony w połowie szerokości ulicy(!), zrealizowany zo-
stał zgodnie ze wszystkimi regułami oraz zgodnie z obowiązującym studium, a także planem. Po-
ważnym problemem w rozwoju miejskiego drogownictwa jest także aspołeczna postawa samych
właścicieli nieruchomości. O każdy metr działki przeznaczony pod cel publiczny toczą oni                     z
władzami zajadły bój. O bezpłatnym – jak przed wojną – przekazaniu miastu kilkudziesięciu mkw.
gruntu pod budowę chodnika bądź ulicy można dzisiaj tylko pomarzyć. Ludzie jakby nie zdawali
sobie sprawy, że cena ich nieruchomości nie zależy wyłącznie od jej powierzchni, lecz także od do-
godnego dojazdu i anturażu (drzewa, trawnik). Przykład ursynowski z 2009 r., gdzie na 62 uwagi
wniesione do projektu planu aż 41 to sprzeciw przeciwko budowaniu, przedłużaniu i poszerzaniu
ulic, świadczy o tym, że nie tylko nasi urbaniści utracili zdolność patrzenia w przyszłość. 

W Warszawie nie realizuje się urbanistyki, a jedynie wznosi się budynki. Może się wyda-
wać, że duża grupa naszych urbanistów nie potrafi patrzeć perspektywicznie i kieruje
się w swojej pracy złowrogim porzekadłem „po nas choćby potop”. To zły znak dla przy-

szłych pokoleń, które będą żyć w pozbawionych zieleni osiedlach – potworkach oraz jeździć po krzy-
wych, wąskich, „falabankowatych” uliczkach. Nie odziedziczą one, tak jak my, obiektów na miarę
służewieckiego hipodromu, prawdziwej perły architektury, gdzie wyobraźnia architektów była tak
ogromna, iż w czasach kiedy po stolicy jeździło ledwie kilkaset samochodów zaprojektowali par-
king, który zaspokaja potrzeby kierowców ponad 70 lat później. Kolejni działacze odrodzonego w
1990 r. polskiego samorządu niewiele zrobili, by można było budować polskie miasta zgodnie z ele-
mentarnymi zasadami urbanistyki. W dzisiejszej Europie bez granic metropolia, która nie urzeka
urbanistyką i inżynierią będzie dryfować w kierunku peryferii kontynentu. Tak więc troska o sze-
rokie i zielone ulice to nie tylko fanaberia pięknoduchów, ale podparte ekonomicznymi realiami dą-
żenie do zajęcia przez Warszawę należnego jej miejsca w rodzinie europejskich stolic.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Urbanistyczny chaos

„Od 1990 do końca 2007 r.,  
a więc w okresie 17 lat, pomimo
dostatku pieniędzy, których nie
potrafiono przerobić, dostępno-
ści niezbędnych materiałów
oraz stojących w kolejce wyko-
nawców – oddano w Polsce do
użytkowania zaledwie 700 km
autostrad”

Za miesiąc, 7 stycznia 2018 roku minie 5000 dni członkostwa Polski
w Unii Europejskiej. Wzywam do powszechnego uczczenia tego faktu

w całym kraju. Zorganizujmy wspólną fetę i zamanifestujmy nasze poparcie.
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ZANIM NAS WYRZUCĄ

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Jeszcze jeden protest dzisiaj,
Choć świta poranek,

Nim pozwoli panna Krysia
Zrobić z nas zaścianek.

Zanim z Unii nas wyrzucą,
Brońmy polskiej ziemi,

Tych co się z wszystkimi kłócą,
W taczkach wywieziemy.

5000 dni minęło, 
One już nie wrócą,

Czas ratować ojców dzieło,
Zanim nas wyrzucą. 

Nim się rządu poczynania
Przeciw nam obrócą,

Stańmy razem do działania,
Zanim nas wyrzucą.

Nie pozwólmy różnym bucom, 
Żeby rządził burak,

Zanim z Unii nas wyrzucą,
Zatańczmy mazura.

Po działaniach nas poznacie, 
Czas się wyrwać z matni, 

Larum grają, rusz się bracie,
Dzwonek to ostatni!

Pani Elizo, kochamy panią;
panie Sułku, kochamy pa-
na… Taki przekaz wysłała
w niedzielę publiczność w
Teatrze Za Dalekim w Do-
mu Sztuki SMB „Jary” na
Ursynowie, długo klaszcząc
po spektaklu „Kocham pa-
na, panie Sułku”. 

Nie trzeba dodawać, że pu-
bliczność zajmowała na widow-
ni wszystkie miejsca siedzące.
Brawa zebrał nie tylko niezrów-

nany komediowy duet toporne-
go pana Sułka i mimo wszystko
zakochanej w nim, nieco egzalto-
wanej pani Elizy, czyli Marta Li-
pińska i Krzysztof Kowalewski,
ale też równie zabawny Gajowy
Marucha – Andrzej Ferenc – oraz
pianista Marian Szałkowski.

Kultowa audycja radiowa Jac-
ka Janczarskiego doskonale ba-
wi również w wersji scenicznej,
wyreżyserowanej przez Janusza
Kukułę. Dobry humor obyczajo-

wy się nie starzeje, zwłaszcza w
tak pierwszorzędnym wydaniu
aktorskim. 

Spektakl został sfinansowany
ze środków Dzielnicy Ursynów
m. st. Warszawy. Goszczący na
nim zastępca burmistrza Ursy-
nowa Łukasz Ciołko gorąco po-
dziękował ze sceny artystom,
podkreślając zarazem fakt, że
Krzysztof Kowalewski jest miesz-
kańcem właśnie Ursynowa.

A B U

Niezrównany duet w Domu Sztuki
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Urząd Statystyczny w Warsza-
wie ; wydawca „Rocznika Staty-
stycznego Warszawy”,  a w ra-
mach „Przeglądu Statystyczne-
go” – przeglądu dzielnic stolicy,
daje podstawowe źródła  dla te-
matu: „statystyczny zapis
współczesnego Ursynowa”.

J esteśmy młodą, a jednocześnie
nowoczesną dzielnicą współ-
czesnej Warszawy.Powierzch-

nia geodezyjna Ursynowa to 4379 ha ,
w tym grunty zabudowane  2255 ha,
użytki rolne  1137 ha , grunty leśne i za-
drzewione 925 ha  i grunty pod wada-
mi 18 ha.

Dzielnica nasza zajmuje 8,5 % ob-
szaru stolicy . W tej dziedzinie wyprze-
dzają ją Wawer 15,4 % i Białołęka  14,
1 % . W dziedzinie ilości gruntów rol-
nych  obok wymienionych dzielnic  tak-
że Wilanów.

Jesteśmy dumni z Lasu Kabackiego,
zakupionego w marcu 1938 przez Pre-
zydenta Stefana Starzyńskiego  od ro-
dziny Branickich, jak również z nowo

zorganizowanych zakrzewionych par-
ków . Ale pod względem gruntów le-
śnych i zakrzewionych biją nas  dzielni-
ce: Wawer ( 2914 ha) , Wesoła ( 1313 ha
) i Białołęka ( 1147 ha). Mimo tej sytu-
acji dzielnica nasza posiada grunty pod
nową zabudowę  i  w czasach nowej fa-
zy rozwoju koniunktury gospodarczej
może ofiarować przyszłym mieszkań-
com Warszawy tereny pod zabudowę
mieszkaniową i usługową.

„ Złoty okres” rozwoju budowlanego
w Warszawie i naszej dzielnicy już mi-
nął. Na 30083 podmiotów gospodarki
narodowej w rejestracji Regon w dzie-
dzinie budownictwa Ursynów posiada-
ła ich na dzień 30 czerwca 2016 r.  tyl-
ko  1976,  a więc dwukrotnie mniej niż
Śródmieście i znacznie mniej niż Wola
i Praga Południe.

Bardzo skromny jest ruch budow-
lany w latach 2015-2016 na Ursyno-
wie, w Ursusie, Śródmieściu, Wesołej
i  we Włochach,  dynamicznie rozwija
się natomiast na Woli,  Bielanach i  w
Wilanowie. 

W pierwszym półroczu w
2015  zbudowano na Ursy-
nowie tylko  17 mieszkań

indywidualnych, w 2016 r. – 15.  Dra-
matycznie spadła w tym czasie liczba
budowanych mieszkań na sprzedaż lub
wynajem – z 403 do 45. Mieszkań ko-
munalnych i zakładowych nie budowa-

no. Mieszkania indywidualne budowa-
ły rodziny o wysokich standardach do-
chodów, biorąc pod uwagę   powierzch-
nię użytkową tych  mieszkań ( 262,4
mkw.) . Przeciętna powierzchnia użyt-
kowa mieszkań na sprzedaż i wynajem
jest znacznie mniejsza –120,5 mkw.

Sytuacja demograficzna Ursy-
nowa jest podstawą do opty-
mizmu, skoro w 2015 roku

mieliśmy przyrost naturalny wynoszą-
cy 5,26 na 1000 ludności, a więc do-
datni w przeciwieństwie do szybko sta-
rzejących  się :Śródmieścia, Ochoty,
Pragi Północ, Woli, Mokotowa i Żoli-
borza. Większy przyrost naturalny od
Ursynowa notowano w 2015 r. w Wila-
nowie (15,75), Białołęce (12, 94), Ursu-
sie i Bemowie. Jesteśmy stosunkowo
mało atrakcyjną dzielnicą, skoro w ro-
ku 2015  na pobyt stały napłynęło do
nas 1202 osób, a odpłynęło  1020. Pod
względem salda migracji  musimy
uznać wyższość  większości dzielnic
Warszawy, przede wszystkim :Białołę-
ki, Włoch i Wilanowa. Kobiety domi-

nują w naszej dzielnicy, jest ich 114 na
100 mężczyzn. W skali całej Warszawy
wskaźnik feminizacji jest jeszcze wyższy
– 118/100.

Struktura demograficzna ludności
Ursynowa powoduje, że mamy stosun-
kowo niski wskaźnik zgonów na 1000
mieszkańców: 6,00 na 

10,39 w całej Warszawie.  Wskaźnik
zawieranych małżeństw wynosił w Ur-
synowie w 2015 r. 4,05 i był niższy od
przeciętnego w Warszawie  (4,50). Ma-
my w dzielnicy znaczny odsetek tzw.
małżeństw koleżeńskich.

T ylko około 70 % mieszkańców,
świetle statystyki kościelnej,
identyfikuje się  z dzielnicą.

Reszta, korzystając z  najmowanych
mieszkań – na weekendy,  a przede
wszystkim na święta – opuszcza Ursy-
nów jadąc do rodzin, rozsianych na Ma-
zowszu i Podlasiu. W gwarze dzielnico-
wej nazywamy ich „słoikami”, bo przy-
wożą z domów rodzinnych zapasy żyw-
ności. Fakt ten wpływa w sposób istot-
ny na trudności budowy więzi społecz-
nych na różnych szczeblach, szczegól-
nie w blokach mieszkaniowych,   a tak-
że na organizację życia religijnego.     

Infrastruktura Ursynowa, w świetle
danych „Rocznika Statystycznego War-
szawy” 2015 r., wykazuje, że zasoby
mieszkaniowe dzielnicy zamieszkałe i
niezamieszkałe wynosiły 68923, a na

1000 mieszkańców – 464,5. Przeciętna
powierzchnia  użytkowa ursynowskie-
go mieszkania  na 1 mieszkańca była
znacznie większa od przeciętnej dla
Warszawy.

W strukturze podmiotów gospodar-
ki narodowej dominuje handel, napra-
wa pojazdów samochodowych i  obsłu-
ga rynku nieruchomości . Z budownic-
twem  i rzemiosłem związanych jest
6,3 % podmiotów, z opieką zdrowia i
pomocą społeczną 6,1 % , z edukacją
4,4 %, z działalnością finansową i ubez-
pieczeniową 3,6 %. Jesteśmy dzielni-
cą wybitnie usługową, zdominowaną
przez ludzi z wyższym i średnim wy-
kształceniem.

D umą dzielnicy jest SGGW –
krajowe centrum kształcenia
specjalistów  dla polskiego

rolnictwa, leśnictwa ogrodnictwa i go-
spodarki żywnościowej. Uchwałą Se-
natu Uczelni z 21 marca 2016 r. uczel-
nia ta czuje się kontynuatorką tradycji
Instytutu Agronomicznego w Mary-
moncie, założonego 23 września 1816

r., Praktycznej Szkoły Weterynaryjnej,
założonej 25 września 1816 r. oraz
Szkoły Szczególnej Leśnictwa, założo-
nej 17 października 1816 r. – a także
Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i
Leśnictwa  w Puławach z 1869 r.  , Wy-
działu Rolniczego Towarzystwa Kur-
sów w Naukowych , powstałego  w
1906, z których wyrosła 17 września
1918 r. Królewsko Polska Szkoła Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Uczelnia kształci ponad 23 tys. stu-
dentów, w tym 809 z zagranicy, na 37
kierunkach studiów stacjonarnych i za-
trudnia pond 1300 nauczycieli akade-
mickich. Dzięki zabiegom Senatu i ko-
lejnych rektorów  ma najnowocześniej-
szy w III RP  kampus  im. Edwarda Ra-
czyńskiego, z nowoczesną biblioteką i
Muzeum , Niepublicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej. Ostatnio urucho-
miono  Centrum Wodne, Weterynaryj-
ne Centrum Badawcze  i Centrum Ba-
dań  Biomedycznych. 

N iestety, do 2017 r wieloletnie
zabiegi działaczy samorządo-
wych o  uruchomienie Szpita-

la Południowego dla dzielnicy liczącej
blisko 150 tys. mieszkańców nie dawa-
ły oczekiwanego  rezultatu. Mamy na-
tomiast 99  przychodni  (na jedna przy-
chodnię przypada 1500 mieszkańców),
51 aptek.  W prywatnych przychod-
niach  ceny za kilkunastominutowe wi-

zyty u  lekarzy specjalistów  znacznie
wzrosły, wahając się od 100 do 400 zło-
tych. Kryzys w publicznej służbie zdro-
wia odczuwa Ursynów podobnie jak in-
ne dzielnice Warszawy i całej Polski.

W analizie poziomu cen, a
tym samym poziomu infla-
cji, statystyka Urzędu Sta-

tystycznego Warszawy i Głównego
Urzędu Statystycznego nie bierze pod
uwagę znacznego wzrostu cen wielu
towarów  spożywczych (masła, jaj, ja-
rzyn, owoców, ryb), lekarstw,  komor-
nego i wszelkiego rodzaju usług przed-
siębiorstw prywatnych i publicznych.
W tej dziedzinie, w przeciwieństwie do
czasów II Rzeczypospolitej, nie widać
aktywnych działań związków zawodo-
wych uruchamiających kontrolę spo-
łeczną nad rzeczywistymi zmianami  w
kosztach  utrzymania.

W formach własności podmiotów go-
spodarki narodowej  dominują na Ursy-
nowie osoby fizyczne,  prowadzące
działalność  gospodarczą (67, 9 %) .
Mniejszą rolę odgrywają  spółki han-

dlowe i cywilne (29,9 %), stowarzysze-
nia i organizacje społeczne (1,5 %),
fundacje, (1,2% ) i spółdzielnie (0,1
%). Jesteśmy dzielnicą zdominowaną w
handlu przez wielkie międzynarodo-
we korporacje. 

S ytuacja na rynku pracy w Ursy-
nowie jest dobra .Na dzień 30
czerwca 2016 r. mieliśmy zare-

jestrowanych tylko 2328 bezrobotnych,
w tym 1186 kobiet. Bez prawa do zasił-
ku było ich  85,7% . Blisko połowa bez-
robotnych na Ursynowie  pozostaje bez
zatrudnienia dłużej niż jeden rok.  W
ubiegłym roku  na 1000 osób pracują-
cych było 33 bezrobotnych. W skali war-
szawskiej wśród bezrobotnych domi-
nowały osoby w wieku 35-44  (26,2 %)
i seniorzy w wieku 55 lat i starsi (26,4
%) . Wśród bezrobotnych 28,9 % stano-
wiły osoby z wyższym wykształceniem.

W związku z tym warto przypo-
mnieć, że dzielnica nasza nie ma ani
jednego technikum i zaniedbane jest
szkolnictwo zasadnicze zawodowe.
Musimy szukać specjalistów do elemen-
tarnych napraw domowych w innych
dzielnicach.

Według miejskiej statystyki,  w
czerwcu 2016 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w sektorze
przedsiębiorstw  w Warszawie wynosi-
ło 5413,32 zł. Nie mając potwierdze-
nia  statystycznego, zakładam, że na

Ursynowie w przedsiębiorstwach bu-
dowlanych,  przemysłowych, transpor-
towych i wszelkiego rodzaju usługo-
wych było ono znacznie niższe. Nieste-
ty, nie jest ono przedmiotem oficjal-
nych badań statystycznych. 

Walorem Ursynowa jest dobra sytu-
acja  komunikacyjna  (metro, rozbudo-
wana komunikacja samochodowa i co-
raz więcejścieżek rowerowych). W ubie-
głym roku mieliśmy na Ursynowie 550
samochodów i ciągników na każdy
1000 ludności. W Warszawie liczba ta
wynosiła 749. W tej dziedzinie dogo-
niliśmy Europę Zachodnią.

P owszechny niepokój budzą
skutki planowanych inwesty-
cji drogowych, do których

mieszkańcy Ursynowa nie są przygo-
towani, podobnie  jak do zapowiada-
nych znacznych podwyżek ubezpieczeń
samochodowych.

W ubiegłym roku niepokój działaczy
samorządowych i mieszkańców Ursy-
nowa   budziła niska suma wydatków
części dzielnicowej budżetu miasta, wy-

nosząca na 1 mieszkańca  2093 zł, pod-
czas gdy na 1 mieszkańca Śródmieścia
to było 4879 zł., Pragi Północ  4199 zł,
a Wilanowa  3380 zł.

Jesteśmy uprzywilejowani na Ursy-
nowie w dziedzinie bezpieczeństwa pu-
blicznego. Liczba przestępstw w sto-
sunku do liczby mieszkańców jest na
Ursynowie  i w Rembertowie najniższa
w stosunku do pozostałych dzielnic sto-
licy. Dominują przestępstwa o charak-
terze gospodarczym.

W dziedzinie kultury blisko 150-ty-
sięczna dzielnica nie posiada stałego
teatru, znaczącego muzeum, poza mu-
zeum SGGW. Czytelnictwo jest u nas
skromniejsze w porównaniu do Śród-
mieścia, Ochoty i Woli.

I mponująca natomiast jest działal-
ność  Biblioteki im. Juliana Ursyna
Niemcewicza , kierowanej przez

Annę Wolską. Godna pochwały jest jej
aktywność wydawnicza i odczytowa, co
dotyczy też związanej z Biblioteką  Czy-
telni Naukowej. Cenną rzeczą jest troska
o znajomość patrona dzielnicy Juliana
Ursyna Niemcewicza, wybitnego pisa-
rza epoki Oświecenia,  sekretarza i adiu-
tanta Naczelnika Tadeusza Kościuszki.
Wiele  jednak jego dzieł tego intelektuali-
sty, zmarłego w1841 r.,  do dzisiaj czeka
na wydanie w kraju. Znajdują się one w
Bibliotece Polskiej w Paryżu.     

M a r i a n  M a r e k  D r o z d o w s k i

Dobra komunikacja, niskie bezrobocie, duży metraż mieszkań...

Statystyczny zapis współczesnego Ursynowa
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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

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 791 394 791

OOKKAAZZJJAA!! Łóżko masujące
CERAGREM-E sprzedam. 
Cena zł 1000,-, tel. 609 45 46 13

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

DDOO WWYYNNAAJJĘĘCCIIAA lokal użytkowy
100 m2, tel.: 501  106 436

SSPPRRZZEEDDAAMM bezpośrednio
mieszkanie 60 m2, Ursynów, blisko
metra, strzeżone, 505 73 58 27

DDOO WWYYNNAAJJĘĘCCIIAA garaż przy
Metrze Stokłosy, 506 757 444

AANNGGIIEELLSSKKII, 601 333 707
BBIIOOLLOOGGIIAA, 607 153 493
HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

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

matury, gimnazjalne, 605 783 233

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjne Prażmów,

602 77 03 61

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

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

MMiieesszzkkaanniiaa::
! 6600 mm22, Nowe Miasto, super

standard, cisza, spokój, 
601 720 840

!CCeennttrruumm,75 m2, 3 pok., 
ul. Wilcza,  świetny standard, do
wejścia, 601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

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

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

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

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

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

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

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

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!MMookkoottóóww 125 m2, Pod

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

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

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

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa 

ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww:: 
mmiieesszzkkaańń,, aappaarrttaammeennttóóww,, 

ddoommóóww,, rreezzyyddeennccjjii,,
nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu

ww ppoołłuuddnniioowweejj cczzęęśśccii
WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,, 

PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,, 
WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, 

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

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, 
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

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

FFRRYYZZJJEERRKKAA, podstawa + 50%,
Warszawa, ul. Puławska 534, 
tel. 501 143 827

PPIIEELLĘĘGGNNIIAARRKKII,, LLEEKKAARRZZYY::
neurologa, medycyny pracy,

medycyny rodzinnej,
internistę, kardiologa, 

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

PPOOMMOOCC do kuchni 2-3 razy w
tygodniu i kelnerów, wieczorem,
506 040 519

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ fryzjerkę do
salonu w Łazach, ul. Łączności 
19 A, tel: 503 018 891

OODDSSTTĄĄPPIIĘĘ działającą
pracownię krawiecką z
wyposażeniem, 889 448 517

TTAANNII SSEERRWWIISS 
KKOOMMPPUUTTEERROOWWYY 

550044 661177 883377
2244 HH//77,, 

DDOOJJAAZZDD II EEKKSSPPEERRTTYYZZAA  - 00 zzłł

AANNTTEENNYY, 603 375 875

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

BBIIUURROO PPRRAAWWNNOO-
PPOODDAATTKKOOWWEE

kompleksowa obsługa
księgowo-kadrowa

profesjonalnie i życzliwie,
ul. Baletowa 177 d,
Warszawa-Dawidy, 
tel.: 502 088 028, 

e-mail: biuro@e-pit.net

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie do?wiadczenie,
501 624 562

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DDOOMMOOFFOONNYY, 603 375 875
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

507 153 734
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 

507 153 734
HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 

601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 
505 73 58 27

MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika, 
501 050 907

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PPLLUUSSKKWWYY, prusaki, 
606 652 601

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

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

SSTTOOLLAARRSSKKIIEE,, naprawy, 
606 126 099

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO,, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

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

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 
501 829 771

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

ZZŁŁOOTTAA RRĄĄCCZZKKAA, montaże, 
518 580 842

WWRRÓÓŻŻBBIITTKKAA, 501 623 919
tanio, 506 030 088

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

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

Przyjdź potańczyć
Klub Elita i Szkoła Tańca Hand to Hand na ul. Wałbrzyskiej 11

w Centrum Handlowym Land zapraszają na dyskotekę dla 40 -
latków +.  Mieścimy się w Budynku B, sala 218, I piętro- przy wyj-
ściu z metra Służew. Ostatni raz w tym roku spotykamy się w so-
botę 9 grudnia w godz.17.00 - 22.00.  Można też bezpłatnie sko-
rzystać z Biura Matrymonialnego. Tel. Klubu Elita: 22 644 38 69; 
kom: 603 274 829 
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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  8 4  8 6  1 5 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

Nieco trNieco tr udnieudnie jj
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje KKrryyssttiiaann PPooppłłaawwsskkii
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,, 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;; 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 

NNiieeddzziieellaa,, 1100 ggrruuddnniiaa,, 1166..0000::
Popołudnie Muzyczne z cyklu
„Tam, gdzie gra muzyka”. Kon-
cert p.n. „Święta w dawnej Pol-
sce”. Wyk. Karolina Skrzyńska
(wokal), Marta Maślanka (cym-
bały), Mateusz Szemraj (gitara),
Robert Siwak (instrumenty per-
kusyjne). Wstęp wolny.*

Koncert zabiera dziecięcego
słuchacza w niezwykłą zimową
podróż do dawnego świata.
Prócz pięknych polskich kolęd i
pastorałek dzieci odkryją staro-
polskie zwyczaje i zapoznają się
z nietypowymi instrumentami –
ich wyglądem i unikatowym
brzmieniem.

NNiieeddzziieellaa,, 1100 ggrruuddnniiaa,, 1188..0000::
seans filmowy z cyklu „W Sta-
rym Kinie ze Stanisławem Janic-
kim”. Obejrzymy współczesną
rekonstrukcję cyfrową komedii
„Fredek uszczęśliwia świat” (Pol-
ska 1936, reż. Zbigniew Ziem-
biński). Wstęp wolny.*

PPoonniieeddzziiaałłeekk,, 1111 ggrruuddnniiaa,,
1177..2200:: Prezentacja warsztatów
flamenco dla dzieci. Prowadze-
nie: Karolina Łucznik. Wstęp
wolny.*

WWttoorreekk,, 1122 ggrruuddnniiaa,, 1177..3300::
Prezentacja warsztatów z tańca
irlandzkiego dla dzieci. Prowa-
dzenie: Marta Sętowska. Wstęp
wolny.*

WWttoorreekk,, 1122 ggrruuddnniiaa,, 1199..0000::
Prezentacja Teatru Seniora w
Domu Sztuki – spektakl „Gawę-
dy Wigilijne”. Reżyseria: Woj-
ciech Sanejko. Wstęp wolny.*

ŚŚrrooddaa,, 1133 ggrruuddnniiaa,, 1188..0000:: wy-
dawanie bezpłatnych kart wstę-
pu na spektakl dla dzieci p.t.
„Noc pełna cudów” (Teatr Za Da-
leki w Domu Sztuki – niedziela,
17 grudnia, 16.00).*

CCzzwwaarrtteekk,, 1144 ggrruuddnniiaa,, 1166..4455::
Prezentacja warsztatów wokal-
nych dla dzieci – koncert „Pie-
śni nasze i naszych sąsiadów”.
Prowadzenie: Marcin Zadronec-
ki. Wstęp wolny.*

W Galerii Domu Sztuki jest
czynna wystawa zdjęć wykona-
nych telefonami komórkowymi
p.n. „PhotoPhoneArt 3”. Wstęp
wolny.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Grudniowe „Ogrody poezji” w
DK Stokłosy, pod znakiem Leonar-
da Cohen’a. Poety, piosenkarza,
który uważany jest za jednego z
najwybitniejszych twórców pio-
senki popularnej XX i początku
XIX wieku. Na koncert z utwora-
mi legendarnego kanadyjskiego
barda, zapraszamy w niedzielę 10
grudnia, o godzinie 18:00. Dar-
mowe wejściówki do odbioru w
biurze placówki od środy 6 grud-
nia, od godziny 18:00.

Koncert sfinansowano ze
środków dzielnicy Ursynów.

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

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

- 99 ggrruuddnniiaa ((ssoobboottaa)) ggooddzz..
1166..0000 Koncert “ Przybieżeli
Aniołkowie” występują : Antoni-
na Milko, Iga Ślusarczyk, Zofia
Pawłowska, Katarzyna Haft-Sz-
atyńska, Katarzyna Parzonko,
Łucja Dudzicz, Barbara Sobieraj,
Natalia Szwedowska, Agata Pla-
chimowicz, Piotr Bonecki, Jago-
da Latuszek - fortepian, Aleksan-
dra Bonecka - fortepian, Oliwia
Gąsiorowska - skrzypce, Izabela
Wardak - przygotowanie wokal-
ne i muzyczne, Eugeniusz Stro-
ciak - akompaniament i opraco-
wanie muzyczne. Wstęp wolny

- 99 ggrruuddnniiaa ((ssoobboottaa)) ggooddzz..
1199..0000 Koncert “Zimowe Dzwo-
ny”  występują:  zespół “Kantyle-
na” - Grażyna Bronowicz, Klaudia
Kozłowska, Urszula Kozikowska,
Julian Latos oraz Anna Gerega,
Urszula Bronowicz, Maryna Czer-
nyszowa, Wiktoria Martyniec,
Anna Jemielniak, Kamila Kiersi-
kowska i  Mateusz Jaworski - gi-
tara Gościnnie: Aleksandra Świ-
dzińska - Kubicka i Konrad Do-
brzyński, Izabela Wardak - przy-
gotowanie zespołu, solistów i re-
żyseria, Paulina Stateczna - akom-
paniament, Eugeniusz Strociak -
opracowanie muzyczne, akom-
paniament, Wstęp wolny

- 1100 ggrruuddnniiaa ((nniieeddzziieellaa))
ggooddzz..1188,,0000 Koncert “TA - JOJ!
TA LWÓW!!! W wykonaniu ze-
społu Ad Rem występują: Bar-

bara Benczkowska, Barbara Ko-
pańska, Krystyna Paszkiewicz,
Irmina Śliwińska, Paweł Choina,
Tadeusz Dreger, scenariusz i re-
żyseria - Zofia Rosińska, opra-
wa muzyczna - Paweł Choina,
Wstęp wolny

Galeria Ucznia DK IMielin
,10.12.2017 r.  otwarcie wystawy
“Igłą i pędzlem”. Hafty i malar-
stwo autorstwa Marty Sienickiej.

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

99 ((ssoobboottaa)),, ggooddzz.. 1188..0000 - Kon-
cert z cyklu Dawnych wspo-
mnień czar W CZASIE DESZCZU
DZIECI SIĘ NUDZĄ Wyk. Doro-
ta Lulka, Paweł A. Nowak, Ma-
ciej Sadowski, Piotr Michalski

1100 ((nniieeddzziieellaa)),, ggooddzz.. 1122..0000 -
Koncert z cyklu Bliżej klasyki dla
dzieci CHOINKA, JABŁUSZKA I
ZAPACH PIERNIKÓW Kolędy i
pastorałki przy choince, staro-
polskie zwyczaje i obrzędy.
Śpiew solowy. 

1144 ((cczzwwaarrtteekk)),, ggooddzz.. 1199..3300 -
Koncert z cyklu Jazz w NOK
CHOPIN NA STRUNACH. Ma-
ciej Strzelczyk, Romuald Erenc,
Piotr Rodowicz.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

0077..1122 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z drem Kamilem Kopanią w cy-
klu Sztuka i pielgrzymowanie w
średniowieczu pt. „Pielgrzym
średniowieczny”

1122..1122 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Od Giotta do Ty-
cjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „Piero della France-
sca nad Jordanem” 

1144..1122 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu Europa i świat w epoce
Wielkiej Rewolucji Francuskiej i
w dobie napoleońskiej pt.
„Stronnictwa polityczne w dobie
Rewolucji Francuskiej (żyron-
dyści, feuillanci, jakobini)  i ich
programy oraz skutki Wielkiej
Rewolucji”

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

VAGABUNDUS
NNiieeddzziieellaa 1100..1122..22001177 ((NNaadd

WWiissłłąą ii oobbrrzzeeżżeemm PPuusszzcczzyy
KKaammppiinnoosskkiieejj))

Wycieczka rowerowa na
trasie Parking przy ZOO - Ron-
do Starzyńskiego - nadwiślań-
ski szlak rowerowy - - Las Mło-
ciński - Dąbrowa Leśna (par-
king) - Sieraków - Laski - Me-
tro Młociny (ok. 40 km).

ZZbbiióórrkkaa oo ggooddzz.. 1100::0000 nnaa
ppaarrkkiinngguu pprrzzyy wweejjśścciiuu ddoo
ZZOOOO oodd ssttrroonnyy MMoossttuu GGddaańń-
sskkiieeggoo..

PPrroowwaaddzzii:: Krzysztof Jaroń
(e-mail: barni1811@op.pl,
tel. 504 406 184)

NNiieeddzziieellaa 1100..1122..22001177
((SSzzllaakkiieemm iimm.. JJaannoowwsskkiieeggoo zz
LLeeoonncciinnaa ddoo LLeesszznnaa))

Wycieczka piesza żółtym
szlakiem im. Aleksandra Ja-
nowskiego przez zachodnią
część Puszczy Kampinoskiej.
Trasa: Leoncin - Teofile - Sta-
ra Dąbrowa - Nowa Dąbrowa
- Babska Góra - Łubiec - Lesz-
no (ok. 20 km)

Wyjazd autobusem PKS “Po-
lonus” z przystanku Dw. Gdań-
ska 04/03 o godz. 9:00 Przy-
jazd do Leoncina o 10.04. Cena
biletu normalnego 9 PLN.

PPrroowwaaddzzii:: Dorota Jaroń-
-Baran (e-mail: te-
acherdj100@gmail.com)
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