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M amy w gruncie rzeczy
apogeum inwestycyjne-
go boomu w stolicy. W

związku z tym liczne budowy i
przebudowy paraliżują na pewien
czas ruch na ulicach i torach ko-
lejowych – częściowo lub całkowi-
cie. Południowa Obwodnica War-
szawy, nowe linie metra, moder-
nizacja kolei podmiejskiej –
wszystko to mocno daje się we
znaki warszawiakom i mieszkań-
com okolicznych miejscowości. Tu
przyblokowana Marynarska, tam
Górczewska, gdzie indziej Marsa,
a przecież jakoś żyć trzeba i doje-
chać do pracy, o co zaczyna być
najtrudniej, jeśli chodzi o połu-
dniowe obrzeże miasta: z jednej
strony skazane na wiecznie za-
korkowaną Puławską, z drugiej
zaś – na poły sparaliżowane za-
planowanym na kilka lat unowo-
cześnianiem linii kolejowej w kie-
runku Piaseczna, Radomia i Gó-
ry Kalwarii. 

M ękę podróżnych, skaza-
nych na wielogodzinne
wyczekiwanie na pero-

nach, mam okazję obserwować na
co dzień, przejeżdżając samocho-
dem obok stacji w Zalesiu Górnym,
Ustanówku albo Jeziorkach. Tygo-
dnik „Przegląd” zamieścił bulwer-
sujący reportaż Romana Wojcie-
chowskiego i z treści tej publikacji
wynika, że pociągi w południowej
części Wielkiej Warszawy głównie

nie przyjeżdżają, a Koleje Mazo-
wieckie nawet nie raczą poinfor-
mować skostniałych z zimna po-
dróżnych, czy mogą liczyć na ja-
kąś podwodę. Przedstawiciele star-
szego pokolenia mogą się w tej sy-
tuacji tylko roześmiać i zapytać:
co to w końcu za problem, w Po-
wstaniu było naprawdę o wiele cię-
żej, bo traciło się nie tylko czas, ale
również życie. I patrząc z punktu
widzenia Anno Domini 1944 istot-
nie nie ma na co narzekać. Tym
bardziej, że za okupacji to się linie
kolejowe – na złość Niemcom – wy-
sadzało, a teraz się modernizuje i
usprawnia.

J eśli zaś chodzi o południo-
wą część Warszawy, to – Bo-
giem a prawdą – nie ma na

co narzekać. W Mysiadle piękne
centrum tenisa otworzył znany
dotychczas z handlu luksusowymi
samochodami pan Wajdemajer;
dużo się dzieje w dzielnicy Ursy-
nów: położono chodnik na Kar-
czunkowskiej, poszerzono Bale-
tową, zwężając dla równowagi
Dereniową i Cynamonową, ru-
szyła tak długo oczekiwana bu-
dowa Szpitala Południowego, a
Puławska-bis rośnie w oczach. Na
dodatek przy Puławskiej właści-
wej – obok wielu salonów samo-
chodowych – powstaje cerkiew i
wkrótce już chyba będzie na po-
wrót dobrze jak za cara. Może na-
wet uruchomi się znowu kolejkę
wąskotorową, która kiedyś łączy-
ła Mokotów z Piasecznem i Grój-
cem, a teraz byłaby znakomitym
odciążeniem trakcji samochodo-
wej. Mogłoby się więc wydawać, że
jedynym zmartwieniem miesz-
kańców dzielnicy jest odejście
Leszka i Pawła Lenarczyków oraz
Piotra Skubiszewskiego ze Stowa-
rzyszenia „Nasz Ursynów”, które
powoli zjada własny ogon. 

T ymczasem jednak – wobec
braku bieżących problemów
i przy rysujących się jasno

perspektywach na dalszą przy-
szłość – po prostu z nudów zaczęły
się w Warszawie rozliczenia z prze-
szłością. Antoni Macierewicz, po-
niekąd chłopak z Mokotowa, a dziś
minister obrony narodowej, od-
ważnie zapowiedział pośmiertne
odebranie stopni generalskich dwu
znanym zamachowcom sprzed 35
lat, również mokotowianom – Woj-
ciechowi Jaruzelskiemu i Czesła-
wowi Kiszczakowi. Mniej zoriento-
wani biorą to za kolejny porachu-

nek gangów mokotowskich, które
zdobyły się ponoć na jeden dobry
uczynek, oszczędzając sobie i nam
krwawej łaźni, jaką w 1981 szy-
kował był współpracujący skądi-
nąd z Wojtkiem i Cześkiem ich to-
warzysz broni – ruski gangster
Wiktor Kulikow. 

Z nany z mściwości innowier-
ca Azja Tuhajbejowicz udzie-
lił wywiadu telewizji TVN i

w swojej żądzy odwetu poszedł da-
lej od ministra Macierewicza, żą-
dając, żeby post mortem zdegra-
dować również tego nieudacznika
spod Maciejowic  – generała Tade-

usza Kościuszkę. Przy okazji – na
dużo lepszą – mogłaby zmienić na-
zwę ulica Racławicka. A jest rów-
nież propozycja odebrania wszel-
kich honorów wojskowych mar-
szałkowi Józefowi Piłsudskiemu,
bo to był zbrodniarz jeszcze bar-
dziej bezwzględny od Jaruzelskie-
go, mający na rękach krew blisko
400 śmiertelnych ofiar zamachu
majowego z 1926 roku, a na doda-
tek przechrzta i cudzołożnik, któ-
remu nawet ojciec Tadeusz Rydzyk
– w największym przypływie ła-
skawości – nie dałby rozgrzesze-
nia. Jakby co, jestem gotów na-

tychmiast zdjąć wiszący w redak-
cji portret Józefa, bo w IPN już na
pewno mają na niego kwity. 

O stateczna rozprawa z woj-
skowymi zbrodniarzami,
którzy się okopali na Po-

wązkach, stworzy na pewno moż-
liwość odznaczenia wielu dzisiej-
szych bohaterów frontu ideolo-
gicznego orderem Virtuti Militari
– mimo braku zaangażowania
tych ostatnich w działania wojen-
ne. No bo cóż: jak się nie ma co się
lubi, to się lubi co się ma. Niektó-
rzy twierdzą, że o ile na warszaw-
skiej Giełdzie Papierów Warto-
ściowych martwota, o tyle na
cmentarzach nadzwyczajne oży-
wienie. Niejeden się bowiem w
grobie przewraca. 

A powodem przewracania się
może być również to, co się
działo we wtorek 13 grud-

nia na ulicach Warszawy, gdzie
dawni herosi pięknego ruchu pod
nazwą Solidarność skakali sobie
do oczu jak przekupki, bo w prze-
ciwieństwie do programu, jaki so-
bie zgodnie wytyczyli w roku 1980,
teraz działają tak, że każdy wuj
na swój strój i poszczególni aktywi-
ści mają odrębne zapatrywania na
to, co trzeba zrobić, żeby Polska
była Polską – oprócz tego, że się ta-
kie hasło przypomni głosem Janka
Pietrzaka z playbacku. Tworząc
nowy program Rzeczypospolitej,
nie wystarczy bowiem powtarzać
miłe dla ucha słowa „Polak – Wę-
gier dwa bratanki” ani wzruszać
się wiecznie refrenem „Nie rzucim
ziemi, skąd nasz ród”. Jak na iro-
nię, zwolennicy zaściankowości
mogą wszak nagle usłyszeć od na-
szych zachodnich sąsiadów: „KOD
mit uns”. 

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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Ruszyła budowa Szpitala Południowego na Ursynowie

Lepiej późno niż wcale...

W miniony poniedziałek, w sa-
mo południe, wbito w ziemię
pierwsze łopaty zapalając tym
samym zielone światło dla  bu-
dowy oczekiwanego przez
mieszkańców od 30 lat Szpitala
Południowego na Ursynowie. In-
westycja u zbiegu ulic Pileckiego
i Indiri Gandhi ma kosztować
409 mln złotych.  

Pierwsze łopaty zostały wbite przez
prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz,
dyrektora stołecznego Biura Polityki
Zdrowotnej Dariusza Hajdukiewicza,
dyrektorkę Samodzielnego Publiczne-
go Zakładu Lecznictwa Otwartego Ur-
synów – Grażynę Napierską oraz przez
przedstawicieli wykonawców, konsor-
cjum składającego się z firm Erbud SA
– Lider Konsorcjum, Strabag Sp. z o.o.
– Partner Konsorcjum i Strabag AG –
Partner Konsorcjum. Urzędująca od
2006 r. prezydent Warszawy trzykrot-
nie, podczas każdej kolejnej kampanii
wyborczej (2006, 2010 i 2014 r.), obie-
cywała budowę szpitala na Ursynowie,
ale obietnicę zrealizowała dopiero po 10
latach. Można powiedzieć – lepiej póź-
no niż wcale i uznać rozpoczęcie robót
za sukces gospodyni stolicy. 

Szpital Południowy będzie mieścił
się w trzech pięciokondygnacyjnych bu-
dynkach z 309 łóżkami. Na dachu jed-
nego z nich znajdzie się lądowisko dla

helikopterów Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego. W zatwierdzonym projek-
cie architektonicznym na parterze bu-
dynku “A” znaj-
dzie się przychod-
nia szpitalna z po-
radniami chirur-
giczną, ortope-
dyczną, kardiolo-
giczną, ginekolo-
giczną i położni-
czą oraz z izbą
przyjęć. Na wyż-
szych kondygna-
cjach zaprojekto-
wano oddział re-
habilitacji ze
sprzętem do fizjo-
i hydroterapii
oraz oddziały gi-
nekologiczny, po-
łożniczy i chirur-
gii ogólnej. Na
parterze budyn-
ku “B” będzie się
mieścił SOR (szpitalny oddział ratunko-
wy), na pierwszym piętrze administra-
cja i oddział endoskopii, a na kolejnych
kondygnacjach oddziały kardiologii,
geriatrii, anestezjologii oraz intensyw-
nej terapii. Budynek “C” to na pozio-
mie –2 parking i pomieszczenia tech-
niczne, na poziomie –1 centralna szat-
nia i zaplecze magazynowe. Na kolej-

nych piętrach będą funkcjonować od-
działy psychiatryczny, wewnętrzny i or-
topedii. Całkowita powierzchnia użyt-

kowa trzech budynków głównych to
około 42 tys. mkw. Ponad 400 mln zł to
koszty budowy i zakupu szpitalnego
wyposażenia.

To, że nowoczesny szpital ma po-
wstać na Ursynowie, jest swego rodza-
ju sprawiedliwością dziejową. Dyna-
micznie rozwijająca się dzielnica, liczą-
ca niewiele mniej mieszkańców niż Ra-

dom czy Toruń, jak również coraz chęt-
niej wybierany jako miejsce zamiesz-
kania sąsiedni Wilanów nie mogą ist-

nieć bez specja-
listycznej lecz-
nicy z odpo-
wiednią liczbą
łóżek. Ursy-
nowski ZOZ od
lat przoduje w
rankingach ja-
ko jedna z naj-
lepiej zorgani-
zowanych
dzielnicowych
służb zdrowia
na terenie mia-
sta. Jednak na-
wet najlepiej
funkcjonujące
przychodnie i
poradnie z naj-
lepszymi leka-
rzami nie są w
stanie zastąpić

placówki o charakterze szpitalnym. Co
ciekawe, z usług Szpitala Południowe-
go będą również korzystać pacjenci spo-
za Warszawy, ponieważ nie obowiązu-
je rejonizacja. Ta nowoczesna placów-
ka to przysłowiowy miód na serce tak-
że mieszkańców Piaseczna, Lesznowo-
li, Tarczyna, Konstancina – Jeziornej,
a nawet Góry Kalwarii.  Pierwsi pacjen-

ci mają być przyjęci pod koniec 2019
roku. 

W czerwcu 2015 roku do miasta
wpłynęło 13 wniosków o dopuszcze-
nie do przetargu na budowę placówki.
Urzędnicy dokonali oceny i wskazali
pięć najlepszych ofert. Najwięcej punk-
tów zdobył IDS-BUD razem z ukraińską
firmą Altis Holding.

Jedna ze startujących firm zaskarży-
ła decyzję ratusza. Sprawa toczyła się
przez rok. Najpierw w Krajowej Izbie
Odwoławczej, a następnie w sądzie
okręgowym, korzystającego też z po-
mocy Sądu Najwyższego. Ostatecznie
skarga została oddalona.

Ale skargi i odwołania to nie jedyny
problem, z którym borykał się ratusz
w sprawie szpitala. Początkowo inwe-
stycja budziła też duży sprzeciw onko-
logów z pobliskiego Centrum Onkolo-
gii i Instytutu Hematologii. Przekony-
wali, że nowy budynek uniemożliwiłby
konieczną rozbudowę istniejących pla-
cówek. Obawiali się też, że budowa
utrudni im normalne funkcjonowanie.

Konflikt udało się zażegnać w kwiet-
niu ubiegłego roku. Miasto zadeklaro-
wało, że budowa Szpitala Południowe-
go zapewni onkologom pełny dostęp
do dróg publicznych i ewakuacyjnych,
a dojazd do budowy placówki nie bę-
dzie dla nich uciążliwy.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Trwa realizacja projektów
wybranych w ubiegłorocz-
nej edycji budżetu partycy-
pacyjnego. Przedstawia-
my krótką informację o
kolejnych realizowanych
projektach.  

W najbliższy weekend odbę-
dą się ostatnie zajęcia w ra-
mach projektu “Zumba integru-
je, Zumba ciało kształtuje” -
bezpłatne zajęcia dla wszyst-

kich z równoczesnymi zajęcia-
mi dla dzieci”. W sobotę, 17
grudnia odbywają się zajęcia
w dwóch blokach - w godz.
13.00-13.45 oraz 14.00-14.45.
Na spotkania w Szkole Tańca
Riviera przy ul. Dembowskiego
1 (metro Stokłosy) obowiązują
zapisy  – tel. 607 955 995 lub
wypełniając formularz zgłosze-
niowy na stronie: www.ta-
niec.net 

W grudniu odbędą się kolejne
koncerty w ramach projektu
„Muzyka, która buduje - koncer-
ty zespołów chrześcijańskich na
Ursynowie”. W najbliższą nie-
dzielę, 18 grudnia w kościele
pw. Ofiarowania Pańskiego przy
ul. Stryjeńskich 21, o godz.
19.00 odbędzie się koncert ze-
społu „Gospel Rain”. Tworzy go
kilkudziesięcioosobowa grupa,
składająca się z charyzmatycz-
nego pop-gospelowego chóru,
wspierana przez znakomitych
solistów i instrumentalistów.
Gospel Rain jest jednym z naj-
starszych zespołów w Polsce,
stworzonych z chrześcijańskiej
inspiracji. W roku 2016 zespół
obchodzi jubileusz 25-lecia swo-
jej działalności. 

We wtorek, 27 grudnia, bę-
dzie okazja do uczestniczenia w
ostatnim już koncercie z tego
projektu. Będzie to koncert kolę-
dowy w wykonaniu Eleni z ze-
społem. Koncert odbędzie się o
godz. 20.00 w kościele pw. bł.
Władysława z Gielniowa przy ul.
Przy Bażantarni 3.

W dniu 19 grudnia (ponie-
działek) rusza ursynow-
ska zbiórka darów dla
bezdomnych zwierząt
przebywających w schro-
niskach i przytuliskach
czyli „Alert dla zwierząt”.  

To już VI edycja akcji, podczas
której dary można składać w go-
dzinach pracy urzędu tj. 8.00-
16.00 (w poniedziałki gdy urząd
pracuje dłużej do 18.00). Wspar-
cie dla zwierząt można przeka-
zać do 13 stycznia.

– Zimowe miesiące to trud-
ny czas dla bezdomnych zwie-
rząt przebywających w schro-
niskach i przytuliskach, dlate-
go każdego roku urząd organi-
zuje w holu na parterze zbiórkę
darów.  Wizyta w urzędzie mo-
że być okazją do udziału w na-
szej zbiórce, do czego gorąco
zachęcam. Mieszkańcy naszej
dzielnicy wielokrotnie dali
świadectwo swojej wrażliwości
na potrzeby psów i kotów, i są-
dzę, że i tym razem nie zawio-
dą – mówi o akcji Robert Kem-
pa, burmistrz Ursynowa.  

W holu na parterze Urzędu
Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61)
zostaną wystawione pojemniki,
do których będzie można skła-
dać: karmę dla psów i kotów w

formie suchej oraz puszki; maka-
rony, ryż, kasze; koce, pledy, le-
gowiska; miski, smycze, obroże;
zabawki.

U R

„Szpital Południowy to długo wyczekiwana
inwestycja, bardzo potrzebna zarówno
mieszkańcom dzielnicy Ursynów, jak 
i mieszkańcom dzielnicy Wilanów. Mam 
nadzieję, że te wszystkie problemy, które
przechodził Stołeczny Zarząd Rozbudowy
Miasta dotyczące kwestii formalnych, to tyl-
ko i wyłącznie dobry prognostyk sprawnej
budowy. Biorąc pod uwagę to, co zastaliśmy
na Ursynowie w 2014 roku, i  to jak będzie
wyglądała dzielnica za kilka lat, mieszkań-
ców czeka  gigantyczna zmiana jakości życia”
–– bbuurrmmiissttrrzz UUrrssyynnoowwaa RRoobbeerrtt KKeemmppaa

Gospel Rain na Stryjeńskich Pomoc dla bezdomnych zwierząt

DDaarryy zzeebbrraannee pprrzzeezz mmiieesszzkkaańńccóóww UUrrssyynnoowwaa ppooddcczzaass jjeeddnneejj zz ppoo-
pprrzzeeddnniicchh eeddyyccjjii aakkccjjii
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Jeszcze raz o ścieżkach rowerowych

Kto zwęził ulicę Cynamonową?

L e c h  K r ó l i k o w s k i

W numerze  49(839) „Passy” z 8
grudnia 2016 r. ukazał się bar-
dzo krytyczny tekst p. Magdale-
ny Pietroń oraz równie zaanga-
żowany „wstępniak” naczelne-
go „Passy’, czyli  Macieja Petru-
czenki.  Przedmiotem ich kryty-
ki jest trwająca od przeszło ro-
ku przebudowa ursynowskich
ulic, polegająca przede wszyst-
kim na i zawężaniu do jednego
pasa ruchu w każdą stronę.

W tym miejscu chcę dodać, że w nr
5(795) „Passy” z 4 lutego 2016 r.  rów-
nie krytycznie pisałem na ten temat,
chociaż moja krytyka dotyczyła tylko
ulicy Cynamonowej, a przede wszyst-
kim pasów rowerowych na tej ulicy. 

Później, tj. 19 czerwca 2016 r., złoży-
łem w sekretariacie ZTM  pismo w tej
sprawie do dyrektora Łukasza Puchal-
skiego.  Złożone zostało w trybie art. 14
ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej.  W
piśmie wyjaśniłem sytuację:

„Mieszkam na Ursynowie w budyn-
ku, który fizycznie przylega do ulicy
Cynamonowej. Na tej ulicy późną jesie-
nią i zimą 2025 r. przeprowadzone zo-
stały prace modernizacyjne polegają-
ce m. in. na zawężeniu jezdni i utworze-
niu na niej pasa dla rowerów. Po kilku
miesiącach, w maju i czerwcu 2016 r.
przystąpiono do dalszych prac na tej
ulicy, m. in. niszcząc niektóre elemen-
ty zrealizowane na jesieni. W mojej oce-
nie, projekt przebudowy ulicy jest zły.
Wprowadzono np. bardzo „ciasne skrę-
ty w lewo, co w znacznym stopniu
utrudnia dojazd np. TIR-ów, m. in. do
rampy dostawczej supermarketu „Lec-
lerc”.  Powoduje to m. in. nagminne
niszczenie plastikowych „zabawek”  po-
ustawianych na jezdni. 

Ulica Cynamonowa jest szeroka; do-
tychczas były na niej wyznaczone dwie
jezdnie z dwoma pasami ruchu w każ-
dą stronę, a także istniała możliwość
parkowania wzdłuż krawężników. By-
ły i są szerokie chodniki i jeszcze szersze
trawniki po obu stronach jezdni.  W
związku z tym wytyczenie pasów ro-
werowych pomiędzy parkującymi
wzdłuż krawężników autami a pasem
(pasami) ruchu dla samochodów – mo-
im zdaniem – jest szczytem bezmyśl-
ności. Z okien swego mieszkania wi-
dzę, że praktycznie nikt nie korzysta z
owych pasów, a ruch rowerowy odbywa
się bezpiecznymi chodnikami. Wynika
to nie tylko z „uwięzienia” rowerzystów
na niewielkiej przestrzeni pomiędzy ja-
dącymi, a stojącymi autami, ale także z
faktu, iż pasy rowerowe kończą się na
ok. 100 metrów przed skrzyżowania-
mi, czyli prowadzą „znikąd donikąd”.

Trzeba podkreślić, że niekiedy z pro-
pozycją wjazdu przez krawężnik na
trawnik”.

Po skrótowym przedstawieniu sytu-
acji, poprosiłem o odpowiedzi na na-
stępujące pytania:

1. Kto (imiennie) jest autorem projek-
tu przebudowy fragmentu ul. Cynamo-
nowej (od Ciszewskiego do Indiry Gan-
dhi) i jakie uprawnienia zawodowe ma
ta osoba?

2. Kto (imiennie) zatwierdził w/w
projekt, jakie ma wykształcenie i upraw-
nienia zawodowe?

3. Czy były, a jeżeli tak, to jakie powo-
dy niepoprowadzenia ścieżek rowero-
wych wzdłuż chodników, czyli  w spo-
sób zapewniający bezpieczeństwo ro-
werzystom?

4. Jaki jest ogólny koszt przebudo-
wy w/w ulicy na wzmiankowanym od-
cinku?

Na pismo odpowiedział zastępca dy-
rektora, p. Łukasz Twardowski [pismo
nr ZDM-TZM.07330. 15.2016.ASZ
(2.ASZ)]. Napisał on (pełny tekst odpo-
wiedzi):

„Zarząd Dróg Miejskich w odpowie-
dzi na Pańskie pismo z dn. 19 czerwca
informuje, iż przebudowa ulicy Cyna-
monowej jest jednym z elementów zwy-
cięskiego projektu z budżetu partycypa-
cyjnego na rok 2015 pn. „bezpieczne
przejścia dla pieszych i pasy rowerowe
na wybranych ulicach Ursynowa” –
BPA.XII.I.P/22.15.ELE. Projekt zakła-
dał m. in. wyznaczenie pasów ruchu
dla rowerów na jezdni ul Cynamonowej
wraz z wyznaczeniem dodatkowych
przejść dla pieszych oraz uniemożliwie-
niem parkowania w miejscach ograni-

czających widoczność. Na cały projekt
założono kosztorys wynoszący 756
000,00 zł z czego około 30% przezna-
czono na ul. Cynamonową.

Za powyższym projektem zagłoso-
wało dokładnie 2891 mieszkańców
Warszawy. Ze względu na fakt, iż ulica
Cynamonowa jest drogą gminną za
wdrożenie przegłosowanych zmian od-
powiedzialna jest Dzielnica Ursynów
m. st. Warszawy. Dokumentację pro-
jektową na podstawie założeń projekto-
dawcy z budżetu partycypacyjnego wy-
konało biuro projektowe ARTPIO –
Usługi Projektowe mgr inż. Barbara Ja-
roń, które dysponuje projektantem ro-
bót drogowych – upr. Nr Wa 73/90.  Po-
nadto zgodnie z Rozporządzeniem Mi-
nistra Transportu i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 10 października 2000 r. w
sprawie szczegółowych warunków za-
rządzania ruchem na drogach projekt
stałej organizacji ruchu został zatwier-
dzony przez Inżyniera Ruchu m. st.
Warszawy, którego stanowisko zajmu-
je obecnie Pan Janusz Galas.

Pasy ruchu dla rowerów zostały wy-
znaczone zgodnie z koncepcją zapre-
zentowaną w zwycięskim projekcie bu-
dżetu partycypacyjnego. Ulica Cyna-
monowa jest drogą o klasie lokalnej i jej
dotychczasowy przekrój nie odpowiada
strukturze i natężeniu ruchu. Budowa
wydzielonych dróg dla rowerów po obu
stronach ulicy byłaby wielokrotnie droż-
sza i jednocześnie, w celu zapewnienia
spójności projektowanej infrastruktu-
ry, wymagałaby przebudowy sygnaliza-
cji świetlnych dodatkowo zwiększają-
cych koszt inwestycji.

Większej liczby szczegółowych infor-
macji na temat przedmiotowego pro-
jektu może zaczerpnąć pan w Urzędzie
Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy,
który jest odpowiedzialny za zarządza-
nie Cynamonową oraz za wdrażanie
zwycięskiego projektu z budżetu party-
cypacyjnego pn. „Bezpieczne przejścia
dla pieszych i pasy rowerowe na wy-
branych ulicach Ursynowa”.

Przytoczyłem pełny tekst odpowie-
dzi, albowiem jest w nim kilka niezwy-
kle istotnych stwierdzeń. Pierwszą
sprawą jest tzw. budżet partycypacyj-
ny. Z pisma dyrektora ZDM wynika bo-
wiem, że jeżeli jakaś grupa ludzi głoso-
wała za projektem; . „Bezpieczne przej-
ścia dla pieszych i pasy rowerowe na
wybranych ulicach Ursynowa”,  to pro-
fesjonalna instytucja miejska (ZDM),
ma realizować ten projekt w wersji naj-
prostszej i najtańszej. Wydzielanie pa-
sów rowerowych na jezdni pomiędzy
jadącymi i parkującymi samochodami,
być może jest dopuszczalne w obsza-
rach gęsto zabudowanych o wąskich
ulicach.  W osiedlach takich, jak Ursy-
nów Północny, gdzie „korytarze” ulic są
nadzwyczaj szerokie, gdzie  równolegle
do szerokich jezdni istnieją szerokie
trawniki i szerokie chodniki – tego ty-
pu  rozwiązanie świadczy – moim zda-
niem – o nieodpowiedzialności projek-
tanta. Naraża rowerzystów na utratę
życia lub zdrowia i ciągły stres podczas
poruszania się pomiędzy samochoda-
mi. Po co to robić, jeśli mamy dostatecz-

nie dużo miejsca obok??? Odpowiedź
na to pytanie znajduje się w przytoczo-
nym wyżej tekście: takie rozwiązanie
byłoby droższe. Proszę zwrócić uwa-
gę na fakt, iż pasy rowerowe na jezd-
niach nie są doprowadzone do skrzyżo-
wań.  Tam, czyli w najtrudniejszym
miejscu ruchu ulicznego, rowerzysta
ma radzić sobie sam.  Rozwiązanie bar-
dziej humanitarne – „wymagałaby
przebudowy sygnalizacji świetlnych
dodatkowo zwiększających koszt in-
westycji”.  Czyli tak naprawdę, nie cho-
dzi o rowerzystów i ich bezpieczeń-
stwo, tylko o możliwie szybkie przero-
bienie kwot wydzielonych w budżecie
partycypacyjnym. To, że prawie nikt
nie korzysta z przebudowanych w ten
sposób ulic, a kierowcy psioczą na czym
świat stoi – nikogo nie interesuje. „Su-
weren” przegłosował – więc niech „su-
weren”  ma!!!

Zapytałem dyrektora (pkt 1) o auto-
ra projektu przebudowy. W odpowie-
dzi Zarząd Dróg Miejskich podał, że
biuro projektowe „dysponuje projek-
tantem robót drogowych – upr. Nr Wa
73/90”.  Czy ten projektant (z upraw-
nieniami) rzeczywiście jest autorem
projektu – tego nie wiadomo, bo biu-
ro tylko „dysponuje”. Być może także
dlatego nie wymieniono nazwiska pro-
jektanta (bo, jak można sądzić – ów nie
ma uprawnień?). Dla mnie – absol-
wenta Politechniki Warszawskiej – jest
to sprawa istotna, albowiem projek-
tant nazwiskiem świadczy o jakości
projektu. Projektantem Mostu Kierbe-
dzia – był inż. Stanisław Kierbedź, Wie-
ży Eiffla – inż. Gustaw Eiffel itd. Pro-
jektanci dróg i mostów (nazywani po-
tocznie inżynierami komunikacji) two-
rzyli przez dwa stulecia elitę inżynier-
ską. Istniał specjalny Korpus Inżynie-
rów Dróg i Mostów, który skupiał swe-
go rodzaju arystokrację świata inży-
nierskiego. Z tego co wiem, pan Łu-
kasz Puchalski – dyrektor Zarządu
Dróg Miejskich – nie jest inżynierem
(?), a w szczególności inżynierem ko-
munikacji. Podobnie jest chyba także
z podpisanym pod pismem zastępcą –
panem Łukaszem Twardowskim.  Z
moich rozmów z „drogowcami” rysu-
je się bardzo ciemny obraz fachowości
obecnej kadry kierowniczej tej służby
miejskiej. Na moje pytanie, kto zatwier-
dził projekt i jakie ma zatwierdzający
kwalifikacje – zastępca dyrektora
stwierdził, że „projekt stałej organiza-
cji ruchu został zatwierdzony przez
Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy, któ-
rego stanowisko zajmuje obecnie Pan
Janusz Galas”.   To jest tzw. odpowiedź
wymijająca. No cóż, ja też bym się
wstydził takiego projektu.  Jeżeli jed-
nak, np. za rok trzeba będzie kolejny
raz przebudować zmodernizowane
ulice, to jestem przekonany, że odpo-
wiednie służby ustalą autorów projek-
tów i tych, którzy je zatwierdzili do re-
alizacji.

Jedno jest istotne w omawianej odpo-
wiedzi, mianowicie informacja, że za
to, co się dzieje z przebudową ursynow-
skich ulic, odpowiada Urząd Dzielnicy
Ursynów m. st. Warszawa, czyli?
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Chyba pod każdą szerokością
geograficzną Święta Bożego
Narodzenia - prócz tego, że
smaczne - muszą być także
słodkie! I nieważne - kutia, ma-
kówki czy pierniki - musi być
bakaliowo, czekoladowo, z po-
lewą, posypką, marcepanem,
kremem i cukrem pudrem…. 

O ile część wytrawną polskiego me-
nu świątecznego z trudem zamienili-
byśmy na tę innej narodowości, o ty-
le w temacie świątecznych słodkości
jesteśmy bardziej liberalni i coraz czę-
ściej na polskich bożonarodzeniowych
stołach „lądują” międzynarodowe de-
licje. Podobno mistrzami deserów,
ciast i ciasteczek są Włosi. Po wizycie
w warszawskiej oryginalnej włoskiej
cukierni La Bomboniera, wykreśla-
my ze zdania powyżej słowo „podob-
no” i potwierdzamy – mają Włosi ta-
lent do uwodzenia…słodkościami. 

La Bomboniera to stworzona przez
rodowitego Włocha – Pasquale Melil-
lo -  cukiernia, która zaprasza Gości do
dwóch miejsc – na aleję Solidarności
82 i ul. Wąwozową 18. I tu i tu słodko
i pysznie! 

W święta Bożego Narodzenia na
Włoskim stole nie może zabraknąć
oczywiście Panettone, czyli pochodzą-
cej z Mediolanu baby drożdżowej, któ-
rą w wersji oryginalnej wypełnia kan-
dyzowana skórka pomarańczowa lub
cytrynowa. W środku można znaleźć
też bakalie i/lub czekoladę. Mniam.
Pieczenie panettone nie jest sprawą
prostą, bo ciasto „dojrzewa” długo, by
finalnie było puszyste i lekkie. 

A co jeszcze znajdziecie w świątecz-
nym menu La Bomboniery? Gorąco
polecamy Wam coś, co cieszy się tu
ogromną popularnością. Eklery i ekle-
ry w wersji mini, czyli bigne. Ciasto pa-
rzone wypełnione pysznymi krema-
mi. W jakich smakach? hmmm…
prawdopodobnie niemal wszystkich,

jakie sobie zażyczycie: czekolada, ka-
wa, pistacje, mango, banan, truskaw-
ka, chantilly…Do wyboru, do koloru.
W La Bombonierze prawdziwym hi-
tem są cannoli siciliani. Smakujące
podobnie - jak mówią sami Włosi od-
wiedzający Bombonierę - znaleźć
można wyłącznie w najlepszych sy-
cylijskich cukierniach. Są i tacy, którzy
twierdzą, że te w Bombonierze biją
na głowę te w Italii. W cannoli naj-
ważniejszy jest krem na bazie ricotty.
Oryginalnej, która przyjeżdża do La
Bomboniery z Włoch, i której w Polsce
kupić nie sposób. Idealnie gładki krem
wypełnia chrupiącą, wysmarowaną
czekoladą rurkę. Całość zdobi kandy-
zowana skórka pomarańczowa obsy-
pana cukrem pudrem. Pyszny krem z
ricotty jest także w cassacie – w towa-
rzystwie ciasta kruchego oraz cassati-
nie – w połączeniu z marcepanem i
ciasteczkiem biszkoptowym. W La
Bombonierze znajdziecie też delizio-
si, czyli ciasteczka kruche przekłada-
ne kremem kawowym, posypane

orzechami; millefoglie, czyli wiórki
ciasta francuskiego przekładane kre-
mami z pistacji, czekolady i chantilly
oraz tartufo, czyli ciasto parzone, do-
kładnie obsypane kakao i wypełnione
kremem zuppa inglese. Są tu także
one – wypiekane w piecu, przypra-
wiające o słodki zawrót głowy - bezy!
W La Bombonierze znajdziecie bezy w
wersji klasycznej i takiej, której nie ma
nigdzie indziej – kakaowo, orzechowo,
cynamonowej. Jest pyszne tradycyj-
ne tiramisu, smakowity czekoladowy
mus imperiale i słodziutkie bavarese w
kilku wersjach. Wszystko świeże,
pachnące i… wyjątkowe. Jest i coś dla
tych, którzy na hasło „mąka pszenna”
dostają wysypki. Dosłownie i w prze-
nośni… To ciasto caprese na bazie mą-
ki migdałowej w dwóch wersjach –
czekoladowej i cytrynowej. 

Polskie Święta we włoskiej słodkiej
polewie? My na pewno się skusimy,
bo z warszawską cukiernią La Bombo-
nierą jest tak: „wejść, zakochać się i…
wracać”… Nie tylko od święta.

La Bomboniera świątecznie

„…bo Święta MUSZĄ być słodkie!”„Mesjasz” 
na Ursynowie

W najbliższą sobotę, 17 grudnia o godz. 19.00 w Kościele pw. Wnie-
bowstąpienia Pańskiego przy al. KEN 101, trzeci raz w Warszawie a
pierwszy na Ursynowie, wykonany zostanie „Mesjasz” G. F. Haen-
dla. Wysiłkami Aleksandry Klimczak, Tomasza Raffa i Jadwigi Nie-
belskiej oraz powołanej przez tych troje Fundacji o.to.ja dzieło na
stałe zagościło w adwentowym repertuarze koncertowym stolicy. 

Trójka przyjaciół nie tylko przywróciła „Mesjaszowi” należne mu miejsce, ale
wzbudziła trend artystyczny – nadała sens wykonywanym dziełom poprzez wła-
ściwe umiejscowienie ich w kalendarzu społeczno-religijnym. Dotychczasowe Nie-
zależne Koncerty Adwentowe, podczas których wykonywano „Mesjasza” finan-
sowane były wyłącznie przez Darczyńców Fundacji – na ten cel uruchamiano spe-
cjalne zbiórki funduszy (crowdfunding). Wspólna oddolna inicjatywa artystów
i odbiorców-darczyńców została zauważona i doceniona przez Urząd Dzielnicy
Ursynów, który aktywnie włączył się w finansowanie projektu. W ten sposób,
wspólnymi siłami powstał kolejny #Mesjasz2016.

Formuła koncertu pozostała jednak niezmienna – trzon koncertu stanowią arie
solowe oraz fragmenty chóralne z oratorium „Messiah” HWV 56 G. F. Haendla
uzupełnione o odpowiadające fragmenty Pisma Świętego. Zespół Instrumentów
Dawnych Passion Ensemble poprowadzi Alicja Sierpińska, Chórem Warszawskie-
go Towarzystwa Scenicznego oraz ursynowskim Chórem Iuvenis (kierowanym
przez Jakuba Kaczmarka) zadyryguje Lilianna Krych. Partie solowe zaśpiewają:
Aleksandra Klimczak (sopran), Małgorzata Bartkowska (alt), Rafał Grozdew
(tenor) oraz Artur Janda(bas).Fragmenty Pisma Świętego przeczyta Adam Fidu-
siewicz.

„Ursynowski Chór Iuvenis został zaproszony przez Fundację O.to.ja do wy-
konania kilku partii chóralnych ze znakomitego oratorium “Mesjasz” Georga
Friedricha Händla. Przygotowanie chóru do takiego utworu jest bardzo wy-
magające ze względu na trudność polifoniczną. Razem z Warszawskim Towa-
rzystwem Scenicznym pod dyrekcją Lilliany Krych, wystąpimy w prawie 30-
osobowym składzie obok znakomitych solistów oraz orkiestry.  Sobotni kon-
cert jest dla nas kolejnym sprawdzianem naszych umiejętności. Należy pod-
kreślić, że Ursynowski Chór Iuvenis powstał dokładnie rok temu, a już mamy
na koncie udział w “Pasji wg św. Jana” J. S. Bacha oraz właśnie “Mesjasza”. Sta-
wiamy sobie za cel śpiewanie ambitnego repertuaru. Cieszymy się, że wpisa-
liśmy się w cykl koncertów #Pasja oraz #Mesjasz. Mamy nadzieję, że spotka-
my się w jak najszerszym gronie Ursynowian i zaprezentujemy niesamowitą
muzykę Haendla. To dla nas bardzo ważne, że z takim repertuarem aktywi-
zujemy ursynowską kulturę. A jednocześnie, że sami staramy się dawać przy-
kład ciężkiej pracy i zaangażowania, czego dowodem jest niezwykle szybki roz-
wój Ursynowskiego Chóru Iuvenis” –mówi kierujący ursynowskim chórem
Jakub Kaczmarek.
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Czy Starzyński wybudował publiczną szkołę na cudzym gruncie?

Dziwne okrojenie „Królówki”
Przekazanie przez miasto
spadkobiercom byłego
właściciela w ramach re-
prywatyzacji części boiska
szkolnego mokotowskiego
X LO im. Królowej Jadwigi
wywołało społeczny sprze-
ciw. „Passa” szczegółowo
bada tę sprawę, by zyskać
stuprocentową pewność,
że roszczenie do oświato-
wego gruntu było zasadne.

Warszawska reprywa-
tyzacja budzi
ogromne emocje, co

jest każdego dnia widoczne w
mediach. Jednak największe na-
pięcia społeczne powstają wtedy,
kiedy miasto zwraca nierucho-
mości będące placówkami uży-
teczności publicznej, na przy-
kład szpitale, przychodnie zdro-
wia, czy szkoły. W 2014 r. Rada
Warszawy podjęła uchwałę o
przeniesieniu Gimnazjum nr 42
przy ul. Twardej 8/12 do nowej
siedziby przy ul. Żywnego na
Mokotowie. O zwrot części
oświatowej działki wystąpił zna-
ny kupiec roszczeń Maciej Mar-
cinkowski. Sprawa z punktu wi-
dzenia uczniów i dyrekcji szkoły
wydawała się przegrana. Tym-
czasem jesienią tego roku urzęd-
nikom stołecznego ratusza uda-
ło się odnaleźć w Brazylii zagi-
nionego spadkobiercę przedwo-
jennych właścicieli części nieru-
chomości przy Twardej, którym
przed laty wypłacono już od-
szkodowanie. W tej sytuacji wła-
dze miasta wystąpiły do Samo-
rządowego Kolegium Odwoław-
czego o wstrzymanie decyzji re-
prywatyzacyjnej, a radni dzielni-
cy Śródmieście podjęli uchwałę
o przesunięciu terminu przeno-
sin gimnazjum o trzy lata. 

W podobnej sytuacji
znalazło się X LO
im. Królowej Ja-

dwigi przy ul. Woronicza 8.
Miasto zwróciło prywatnym

osobom działki o łącznej po-
wierzchni 2,6 tys. mkw. zloka-
lizowane w północnej części te-
renu zajmowanego przez li-
ceum, co okroiło szkolne bo-
isko aż o 40 procent. Na zwró-
conym gruncie budowane są
dwa wielorodzinne domy. Po-
wierzchnia użytkowa mieszkań
(PUM) w budynku A wynosi
771,3 mkw., w budynku B –
821,4 mkw.  Wysokość budyn-
ków  to 12 m (górna krawędź

attyki) i 13 m (najwyższy punkt
dachu). Pozwolenie na budo-
wę wydał urząd dzielnicy Mo-
kotów. Zapytana przez „Passę”
rzeczniczka mokotowskiego
urzędu poinformowała nas, że
decyzją nr 263/2016 zezwolo-
no na usunięcie 7 drzew, za któ-
re inwestor zapłacił dzielnicy
nawiązkę w wysokości
156.117,78 zł. Zezwolono tak-
że na usunięcie dalszych 14
drzew pod warunkiem doko-
nania nasadzeń zastępczych 14
dojrzałych drzew liściastych (o
obwodzie pnia minimum 14 cm
i wysokości co najmniej 2,5 m).
Nasadzenia mają zostać doko-
nane do 31 maja 2018 r.

Podobnie jak bezpośred-
nio zainteresowani
sprawą szkolnego bo-

iska okoliczni mieszkańcy,
uczniowie liceum i dyrekcja,
uważamy, że reprywatyzacja
dotykająca publicznej placówki
oświatowej musi być poza
wszelkimi podejrzeniami ni-
czym przysłowiowa żona Ceza-
ra. Dlatego zdecydowaliśmy się
bliżej przyjrzeć sprawie, nicze-
go z góry nie zakładając. Chce-

my po prostu mieć niczym nie-
zachwianą pewność, że zwrot
nieruchomości był lege artis,
czyli został przeprowadzony
według wszelkich zasad sztuki.
Cień wątpliwości zrodził się po
przeczytaniu artykułów 3 i 4
ustawy z dnia 17 lutego 1922 r.
o budowie publicznych szkół
powszechnych. Artykuł 3 po-
wiada, że “obszar gruntu na
szkołę wraz z boiskiem i ogro-
dem szkolnym winien wynosić
dla szkół 4,5,6 i 7 – klasowych
co najmniej 0,85 ha”. Natomiast
art. 4 tej ustawy mówi, iż “o ile
gmina nie posiada gruntu odpo-
wiedniego, a nie może go uzy-
skać drogą kupna lub zamiany,

może nastąpić na wniosek kura-
tora okręgu szkolnego wywłasz-
czenie gruntu w trybie przewi-
dzianym przez ustawy”.

B udowę szkoły po-
wszechnej przy ul. Wo-
ronicza 8 rozpoczęto w

1938 r. za prezydentury Stefa-
na Starzyńskiego. Budynek nie
został oddany do użytkowania
z powodu wybuchu II wojny
światowej. Podczas okupacji
mieściły się tam koszary SS. Na-

szą uwagę zwróciło to, że w cza-
sach Starzyńskiego w żadnym
razie nie było możliwe wybudo-
wanie placówki użyteczności pu-
blicznej na gruncie nie będącym
własnością miasta. Sumiennie
przestrzegano wówczas prawa,
w papierach panował porządek,
a w miejskich inwestycjach ład.
Jeśli ówczesne władze zdecydo-
wały się na budowę szkoły po-
wszechnej w danym miejscu,
grunt musiał być własnością
gminy Warszawa. Jeśli nie był, to
zgodnie z cytowanym wyżej art.
4 ustawy gmina pozyskiwała in-
teresujące ją nieruchomości w
drodze kupna, bądź poprzez wy-
właszczenie. 

Wtej sytuacji kluczo-
wą kwestią jest usta-
lenie, które działki

(numery, obręb) gmina Warsza-
wa przeznaczyła w 1938 r. pod
budowę szkoły przy Woronicza.
Następnym krokiem jest ustale-
nie, czy były to działki z dawien
dawna miejskie, czy też gmina
wykupiła je od właścicieli, bądź
wywłaszczyła ich płacąc zadość-
uczynienie. Porównanie statu-
su prawnego nieruchomości

sprzed wojny z dzisiejszym da
odpowiedź na pytanie, czy rosz-
czenie do działek 74/3, 74/4 by-
ło zasadne, konkretnie – czy
gmina Warszawa zapłaciła
przed wojną za wykup (wy-
właszczenie) tych działek. Oczy-
wiście, mogło się zdarzyć, że
między rokiem 1945 a 1951, kie-
dy szkoła przeniosła się z Pl.
Trzech Krzyży na Woronicza 8,
jakiś dzielnicowy peerelowski
kacyk po prostu samowolnie po-
większył szkolny teren, włącza-
jąc do niego, po tak zwanym
uważaniu, grunty znacjonalizo-
wane dekretem Bieruta. W ta-
kiej sytuacji roszczenie musi być
uznane, ale miasto powinno za-

proponować spadkobiercom
grunt zamienny, a nie ograbiać
publiczne liceum. 

Bardzo ciekawa jest rów-
nież sprawa działki nr
ewidencyjny 74/6. Zo-

stała ona podobno odkupiona
przez miasto od spadkobierców
byłego właściciela za 1,6 mln zł.
Jednak w księdze wieczystej tej
nieruchomości (KW
WA2M/00509147/1) nadal wid-
nieje jako użytkownik wieczysty
Piotr Guzek. Tej kwestii nie umie-
li lub nie chcieli wyjaśnić na li-
stopadowym zebraniu, które od-
było się w gmachu liceum, urzęd-
nicy z Mokotowa. Można przy-
jąć zatem, że miasto zostało zmu-
szone do odkupienia działki bę-
dącej jego własnością poprzez
spłacenia wieczystego użytkowni-
ka. Pojawia się więc kolejne pyta-
nie, na które należy odpowie-
dzieć: kto, kiedy, komu i za ile
przekazał w użytkowanie wie-
czyste działkę będącą częścią
szkolnego boiska? Jak mogło do
tego dojść? Odpowiedzi na to py-
tanie będziemy szukać w urzę-
dzie dzielnicy Mokotów w wy-
dziale geodezji i katastru.  W po-
niedziałek 12 grudnia zadaliśmy
kilka pytań w trybie ustawy Pra-
wo Prasowe Stołecznemu Kon-
serwatorowi Zabytków: 1. Jakie
działki (numery i obręb) prze-
znaczyła w latach trzydziestych
XX w. gmina Warszawa pod bu-
dowę szkoły powszechnej przy
ul. Woronicza 8 (dzisiejsze X LO
im. Królowej Jadwigi)? 2. Jaka
była łączna powierzchnia dzia-
łek przeznaczonych na ten cel?
3. Czy przeznaczone na ten cel
działki były w tym czasie własno-
ścią miasta, czy też miasto stało
się ich właścicielem w drodze wy-
kupu, bądź wywłaszczenia
(zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 17
lutego 1922 r.)? O sprawie bę-
dziemy na bieżąco informować.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

ŻŻoołłnniieerrzz nniieemmiieecckkii nnaa ttllee nnoowwoo wwyybbuuddoowwaanneejj sszzkkoołłyy ppoowwsszzeecchhnneejj
pprrzzyy uull.. WWoorroonniicczzaa 88,, kkttóórraa zz ppoowwoodduu wwyybbuucchhuu wwoojjnnyy nniiee zzoossttaałłaa
ooddddaannaa ddoo uużżyyttkkoowwaanniiaa

EEsseessmmaannii ppllaannttuujjąą tteerreenn pprrzzyy uull.. WWoorroonniicczzaa 88 ((ddzziissiieejjsszzee XX LLOO iimm..
KKrróólloowweejj JJaaddwwiiggii))

Demokracja w Polsce ma się dobrze – to
zdanie ostatnio często wypowiadane
przez polityków znamy i słyszymy co-
dziennie. Myśląc o naszej dzielnicy, moż-
na śmiało powiedzieć, że demokracja na
Ursynowie ma się nawet bardzo dobrze. 

Po opuszczeniu klubu Nasz Ursynów przez Lesz-
ka Lenarczyka i jego syna Pawła Lenarczyka w ra-
dzie dzielnicy mamy; 3 kluby radnych, 2 radnych Le-
narczyków jako niezależnych oraz 3 radnych, z któ-
rymi PO zawiązała koalicję rządzącą w bieżącej ka-
dencji. Oczywiście, PO – za cenę przejęcia władzy po
4 latach bycia w opozycji do NU i PIS , którym uda-
ło się rządzić całą kadencję 2010-2014 ( w historii ur-
synowskiego samorządu to duże osiągnięcie) – mu-
siała zapłacić obiecanymi stanowiskami. Za 2 man-
daty IMU otrzymało  2 wiceburmistrzów, a przejście
radnej Teresy Jurczyńskiej-Owczarek z Naszego Ur-
synowa zostało nagrodzone funkcją przewodniczą-
cej Rady Dzielnicy.  Pisałam już o tym na łamach Pas-
sy,  jak kuriozalne koalicje i za jaką cenę tworzy się,
aby przejąć  rządzenie dzielnicą. W ciągu 2 lat kaden-
cji 2014 -2018 przewodnicząca  była odwoływana
przez opozycję już po raz drugi . Zdaniem opozycji,
podczas wtorkowej sesji rady dzielnicy w dniu 13
grudnia zostało to zrobione skutecznie. Nasi koledzy,
którzy właśnie opuścili  klub radnych Nasz Ursy-
nów, nie poparli w głosowaniu odwołania przewod-
niczącej Rady. Dziwię się temu, gdyż jednym z po-
wodów odwołania Teresy Jurczyńskiej-Owczarek
były jej skandaliczne zachowania, szczególnie wo-
bec wspomnianych kolegów. Arogancja,  obraża-
nie  radnych, przekształcanie  obrad  sesji w swoisty
bazar to cecha całych dwóch lat obecnie rządzącej
koalicji. Do  oceny  obecnej  kadencji ursynowskie-
go samorządu za dwa lata rządzenia  patchworko-
wej koalicji zapewne będzie okazja wkrótce powró-
cić w szerszym zakresie.  

Dzisiaj tylko kilka słów w aspekcie interpretowania
prawa,  a także jego wykonywania w radzie dzielni-
cy Ursynów.  Na wtorkowej sesji komisja skrutacyjna

ogłosiła wynik głosowania  w sprawie odwołania
przewodniczącej Rady Dzielnicy. Zgodnie z prawem,
odwołanie następuje bezwzględną większością gło-
sów w obecności co najmniej połowy ustawowego
składu rady w głosowaniu  tajnym.  Wszystkie te za-
pisy ustawowe zostały spełnione i przewodnicząca  po-
winna zostać odwołana. Niestety, koalicja rządząca
ma wątpliwości, czy rzeczywiście tak się stało, toteż
sesja została przerwana. Na wiadomość, czy rada
dzielnicy ma przewodniczącą, będziemy musieli
zgodnie z zapowiedzią czekać do 17 stycznia 2017.
Oczywiście, nie pozostaje nam nic innego, tylko szko-
da, że na wykonanie prawa przez prezydium rady w
sprawie wygaszenia mandatu  radnemu Piotrowi
Karczewskiemu, czy tez wyjaśnienie sytuacji prawnej
wobec zgłoszonej rezygnacji przez wiceburmistrza
Wojciecha Matyjasiaka odpowiedzialnego za oświa-
tę – będziemy musieli jeszcze poczekać. 

Rozmowy w sprawie  bazarku na dołku trwają
już od  początku obecnej kadencji. Władze dzielni-
cy opieszale działają w celu poszukiwania innej lo-
kalizacji dla bazarku, choć propozycje  ze strony
mieszkańców, a także wspierającego ich radnych z
Naszego Ursynowa padają. Na niektóre z propozy-
cji nie chcą zgodzić się kupcy, a niektóre wetuje
zarząd dzielnicy jako niezgodne z prawem. Kto w
tej sprawie zwycięży, czas pokaże. Myślę, że wyga-
szenie mandatu dla radnego Karczewskiego znacz-
nie pomogłoby ten konflikt rozwiązać.  Osobiście nie
wątpię, iż jednak mieszkańcy ulicy Polaka , wspie-
rani przez radnych Naszego Ursynowa, uchronią
mieszkańców przed niechciana lokalizacją. 

Na koniec chciałabym podziękować naszym ko-
legom, którzy postanowili odejść z klubu radnych
Nasz Ursynów za wspólną pracę i wyrazić  nadzie-
ję,   że nadal  będziemy się wspierać  nie tylko w spra-
wie bazarku na dołku, lecz także w innych projek-
tach realizowanych w naszej dzielnicy zawsze wsłu-
chując się w głosy mieszkańców E w a  C y g a ń s k a

R a d n a  D z i e l n i c y  
K l u b  R a d n y c h  „ N a s z  U r s y n ó w ”

Zdaniem radnej Ewy Cygańskiej

Demokracja ma się dobrze...
Znowu burzliwa sesja Rady Ursynowa

Jurczyńska jest, ale jakby jej nie było
Całkiem niespodziewanie
radni rządzącej Ursyno-
wem koalicji przegrali
11:12 w głosowaniu nad
wnioskiem opozycji o od-
wołanie przewodniczącej
rady dzielnicy Teresy Jur-
czyńskiej Owczarek. Uzna-
li jednak, że to nie jest
przegrana....

W ratuszu przy al. KEN 61na-
stąpiło istne qui pro quo. Takiego
pomieszania z poplątaniem jesz-
cze w historii ursynowskiego sa-
morządu nie było. A wszystko za-
częło się od tego, że z bardzo moc-
nego do niedawna stowarzysze-
nia Nasz Ursynów odeszli nagle
będący jedną z głównych postaci
tej organizacji Piotr Skubiszew-
ski (radny poprzednich kaden-
cji) oraz Leszek Lenarczyk i jego
syn Paweł Lenarczyk, aktualni
radni. Już ten fakt wywołał falę
spekulacji (o sytuacji Naszego Ur-
synowa pisze obok Ewa Cygań-
ska). Dopiero jednak przeprowa-
dzone na sesji w dniu 13 grud-
nia głosowanie nad wnioskiem o
odwołanie Teresy Jurczyńskiej-
Owczarek (u progu bieżącej ka-
dencji jeszcze członkini NU) przy-
niosło istotne komplikacje. Oka-
zało się bowiem, że spośród 25
oddanych na sesji głosów dwa
były nieważne (brak zakreślenia
którejkolwiek pozycji). Ponieważ
Leszek Lenarczyk i jego syn za-
powiadali, że nie staną już w jed-
nym froncie z Naszym Ursyno-
wem, można przypuszczać, że to
oni celowo wrzucili do urny puste

karty. Poza tym jednak wyszło
na to, że w tym konkretnym gło-
sowaniu koalicję rządzącą (Plat-
forma Obywatelska, Inicjatywa
Mieszkańców Ursynowa, Projekt
Ursynów oraz Teresa Jurczyńska-
-Owczarek) „zdradziła” aż trójka
radnych, bo tylko to mogło dać
przeważającą sumę 12 głosów. 

Jak widać, toczy się skompli-
kowana gra interesów, tym cie-
kawsza, że kilka tygodni temu
rezygnację z funkcji wiceburmi-
strza złożył desygnowany z ra-
mienia IMU Wojciech Matyja-
siak, ale jego oficjalna dymisja
wciąż na sesjach nie następuje.
Tymczasem jednak największym
zapętleniem we wtorek 13 grud-
nia (ta charakterystyczna data
przyniosła chyba mały stan wo-
jenny na Ursynowie) okazało się
stwierdzenie rządzącej koalicji,
iż do skutecznego odwołania
przewodniczącej Teresy Jurczyń-

skiej-Owczarek, potrzebna była
absolutna większość, czyli 13
głosów. Opozycja (PiS i Nasz Ur-
synów), oczywiście, z tą opinią
się nie zgodziła, przywołując sta-
nowisko Trybunału Konstytucyj-
nego, iż w takiej sytuacji, jeśli w
głosowaniu wzięła udział przy-
najmniej połowa radnych, to de-
cydująca jest bezwzględna więk-
szość głosów ważnych. 

Obecny na sesji prawnik nie
był w stanie przesądzić sporu i w
związku z tym dyskusję nad od-
wołaniem Teresy Jurczyńskiej-
Owczarek postanowiono prze-
nieść na 17 stycznia przyszłego
roku. 

Przypomnijmy, iż Katarzyna
Polak z PiS tak oceniła przewod-
niczącą przed głosowaniem: „Pa-
ni Teresa Jurczyńska-Owczarek
zdaje się zapominać o swojej słu-
żebnej roli wobec Rady i zaczy-
na się zachowywać jak ursynow-
ska dyktatorka”. Całkiem prze-
ciwną opinię o przewodniczącej
wyraziła Elżbieta Igras, radna z
ramienia PO: „Teresa Jurczyń-
ska-Owczarek jest osobą nad-
zwyczaj kompetentną i pracowi-
tą. Swojej społecznej poświęca
dużo czasu i serca”.

Ciekawe zatem, jak skończy się
cały ten spór natury prawnej.
Czyżby mające polityczne tło roz-
bieżności, jakie pojawiły się nawet
w łonie Trybunału Konstytucyjne-
go, stały się złym przykładem, za-
chęcającym do tego, żeby każdy
interpretował prawo, jak mu aku-
rat wygodnie? R a f a ł  K o s
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Rozmowa z Włodzimierzem Bąkowskim, dyrektorem Oddziału Wyścigi Konne Warszawa - Służewiec TS

Czy Katarczycy pojawią się na Służewcu?

PPAASSSSAA:: SSeezzoonn wwyyśścciiggoowwyy 22001166 ttoo
jjuużż hhiissttoorriiaa,, wwiięęcc cczzaass nnaajjwwyyżżsszzyy ppoommyy-
śślleećć oo pprrzzyysszzłłoośśccii,, cczzyyllii oo sseezzoonniiee 22001177..

WWłłooddzziimmiieerrzz BBąąkkoowwsskkii:: O kolejnym
sezonie myślimy od kilku miesięcy, dla-
tego dzisiaj możemy już rozmawiać o
wielu konkretach.

ZZaammiieenniiaamm ssiięę ww ssłłuucchh..
Statystyki mówią, że miniony sezon

wyścigowy na Służewcu można uznać
za jeden z najlepszych pod względem or-
ganizacyjnym, jak również pod wzglę-
dem realizacji planu. Spadło nam bo-
wiem tylko 9 gonitw z planowanych
468, dwa razy mniej niż w latach po-
przednich, co daje aż 98,7 proc. wyko-
nania planu. Świadczy to także o tym, że
plan praktycznie w 100 proc. pokrył się
z liczbą koni zgłoszonych do sezonu.
Było ich więcej niż w roku 2015, ale wy-
startowało mniej. Dlatego nie będzie-
my dążyć do dokonywania w przyszłym
roku drastycznych zmian. Zauważyli-
śmy tendencję, że mimo mniejszej licz-
by koni biegających statystyki średniej
liczby w gonitwie zostały utrzymane. 

CChhyybbaa zz wwyyjjąąttkkiieemm mmłłooddyycchh aarraa-
bbóóww...... 

Rzeczywiście. Spowodowane było to
faktem, że dużo koni czystej krwi zapi-
sywano do Wrocławia. Może dlatego, że
Partynice nie organizują gonitw ekste-
rierowych. 

NNoo wwłłaaśśnniiee.. EEkksstteerriieerryy kkoojjaarrzząą ssiięę
bbaarrddzziieejj zz ppookkaazzaammii nniiżż zz wwyyśścciiggaammii..
NNiiee zzaa dduużżoo tteeggoo rrooddzzaajjuu ggoonniittww zznnaallaa-
zzłłoo ssiięę ww uubbiieeggłłoorroocczznnyymm ww ppllaanniiee?? 

Z zaplanowanych 29 gonitw roze-
grano 28 i warto zaznaczyć, że pola by-
ły liczne. Dlatego utrzymamy ten po-
ziom także w kolejnym sezonie. Nawia-
sem mówiąc, wyścig eksterierowy to
również próba dzielności koni, więc ich
organizowanie jest jak najbardziej uza-
sadnione. Chcemy podnieść liczbę go-
nitw PASB, wyłącznie dla koni polskiej
hodowli i zmniejszyć koszty zapisu do
gonitw poza grupami. Jak już rozma-
wiamy o arabach to warto zaznaczyć, że
w 2016 r. z planu spadło najwięcej wy-
ścigów dla czteroletnich i starszych ko-
ni czystej krwi. 

CCzzyy SSłłuużżeewwiieecc nnaaddaall bbęęddzziiee ppoozzbbaa-
wwiioonnyy ggoonniittww ppłłoottoowwyycchh??

Tak. Jest to swego rodzaju ukłon w
stronę Partynic. Tamtejsi organizato-
rzy gonitw nieźle sobie radzą w kwestii
płotów i przeszkód, więc niech tak po-
zostanie. Nie zamierzamy na siłę ulep-
szać tego, co się sprawdziło i konkuro-
wać na tym polu z Wrocławiem. W no-
wym sezonie mogą się za to pojawić na
naszym torze gonitwy z udziałem koni
półkrwi. Aby to nastąpiło musi być speł-
niony jeden podstawowy warunek - ko-
nie półkrwi muszą być w profesjonal-
nym treningu.

AA kkłłuussaakkii??
Muszę przyznać, że właściciele i tre-

nerzy kłusaków odrobili w tym sezonie
lekcje. Po sezonie 2015 dochodziły nas
z toru głosy, że w gonitwach kłusem
ściga się zbyt mała liczba koni, co czy-
ni te wyścigi niezbyt atrakcyjnymi dla
widza. Nasz apel do właścicieli i tre-
nerów został wysłuchany i w minio-
nym sezonie liczebność pól była zado-
walająca. Jest to swego rodzaju dodat-
kowa atrakcja dla widzów i nie zamie-
rzamy z niej rezygnować. Planujemy
w przyszłym sezonie zwiększenie licz-
by gonitw rozgrywanych kłusem o dwa
wyścigi. 

MMoożżee wwiięęcc wwyyssłłuucchhaa ppaann kkoolleejjnneeggoo
ggłłoossuu zz ttoorruu ww sspprraawwiiee kkłłuussaakkóóww.. GGrraa-
cczzee,, ppoowwoołłuujjąącc ssiięę nnaa wwyyśścciiggii ww kkłłuussiiee
oorrggaanniizzoowwaannee nnaa ZZaacchhooddzziiee,, ppoossttuulluujjąą
zzlliikkwwiiddoowwaanniiee ggoonniittww nnaa ddyyssttaannssaacchh
kkrróóttsszzyycchh nniiżż 22000000 mm.. MMooiimm zzddaanniieemm
jjeesstt ttoo ssłłuusszznnyy ppoossttuullaatt,, bboowwiieemm SSłłuużżee-
wwiieecc nniiee jjeesstt ddooggooddnnyymm ttoorreemm ddllaa kkłłuu-
ssaakkóóww,, aa wwiięękksszzoośśćć ttrreennoowwaannyycchh ww PPooll-
ssccee mmaa pprreeddyyssppoozzyyccjjee ddyyssttaannssoowwee..  

Rozważamy to. W ogóle dążymy do
podniesienia jakości wyścigów kłusa-
ków poprzez zwiększanie pól, co wiąże
się z podniesieniem poziomu rywali-
zacji. Zbyt często mieliśmy do czynienia
z przypadkami wręcz żałosnymi, kie-
dy konia pierwszego na celowniku dzie-
li od ostatniego nawet kilkaset metrów.
Chcemy też, by atrakcyjność gonitw
rozgrywanych kłusem przełożyła się na
obroty w końskim totalizatorze. 

CCzzyy zzwwiięękksszzeenniiee lliicczzbbyy ggoonniittww hhaannddii-
ccaappoowwyycchh ii sspprriinntteerrsskkiicchh pprrzzyynnoossii wwyy-
śścciiggoomm wwyymmiieerrnnee kkoorrzzyyśśccii?? 

To był i nadal jest postulat szefa spół-
ki “Traf” organizującej koński totaliza-
tor. Osobiście mam mieszane uczucia,
natomiast handikaperzy i ludzie z selek-
cji są przeciwni. Twierdzą, chyba nie
bez słuszności, że zdecydowana więk-
szość koni ścigających się w Polsce to
milery i stayery. Sprinterów jest nie-
wiele, więc zwiększanie liczby wyści-
gów na najkrótszych dystansach byłoby
chyba pozbawione sensu. Ale mamy
jeszcze trochę czasu na przemyślenia. 

AA ggoonniittwwyy hhaannddiiccaappoowwee??
W tej kwestii możemy wstępnie pody-

skutować, ale o konkretach będzie moż-

na mówić dopiero po rozplanowaniu
wszystkich gonitw poza grupami. I tu
ciekawostka. Chcemy obniżyć do mini-
mum koszty zapisu do gonitw poza gru-
pami - tych z wczesnym zapisem - dru-
giego konia tego samego właściciela. 

MMoożżee nniieeccoo jjaaśśnniieejj......
Przykład. Pan X jest właścicielem ko-

nia ścigającego się poza grupami i zapi-
suje go na przykład do Wielkiej War-
szawskiej. Ma również w stajni konia z
niższym handicapem, który idealnie
pasuje na tak zwanego lidera dbające-
go o zapewnienie selekcyjnego tempa w
wyścigu. Pana X nie stać jednak na do-
datkowe koszty związane z zapisem,
tym bardziej że ewentualny lider ma
nikłe szanse na jakikolwiek zarobek.
Obniżając koszty zapisu drugiego konia
tego samego właściciela wyjdziemy na
przeciw interesom sporej grupy posia-
daczy tak folblutów, jak i arabów. Jed-
nocześnie przyczynimy się do zwięk-
szenia pól w wyścigach najwyższej ran-
gi, co korzystnie wpłynie na ich widowi-
skowość, podwyższy poziom rywaliza-
cji i z pewnością zmniejszy ilość gonitw
rozgrywanych na tzw. końcówkę, któ-
re z selekcją nie mają nic wspólnego. 

DDoobbrryy rruucchh.. SSzzcczzeeggóóllnniiee ww ookkrreessiiee
kkiieeddyy ww nnaajjwwaażżnniieejjsszzyycchh ggoonniittwwaacchh ddllaa
ffoollbblluuttóóww ddoommiinnuujjąą ddwwaa kkoonniiee - CCaaccccii-
nnii ii VVaa BBaannkk,, aa ppoozzoossttaallii uucczzeessttnniiccyy mmoo-
ggąą lliicczzyyćć ttyyllkkoo nnaa rreesszzttkkii zz ppaańńsskkiieeggoo
ssttoołłuu.. PPrrzzeejjddźźmmyy ddoo ppllaannuu ggoonniittww nnaa
sseezzoonn 22001177,, nnaa jjaakkiimm jjeesstteeśścciiee eettaappiiee??

Kończymy “górę”, czyli planowanie
gonitw kategorii A, B i I grupy. Kiedy to

ogarniemy skupimy się na handicapach,
kłusakach, no i może jednak na sprin-
tach. Chodzi nam o to, by plan był przej-
rzysty i korzystny dla jak największej
grupy właścicieli oraz trenerów. Jed-
nak dokładne dane dotyczące liczby
koni zgłoszonych do sezonu otrzymamy
dopiero po 31 stycznia, kiedy zamknie
się lista zgłoszeń. Działamy więc tro-
chę w ciemno i na szczegóły dotyczące
przyszłorocznego planu gonitw trzeba
jeszcze poczekać. 

NNoo ttoo ddoo ppiieenniięęddzzyy...... 
Czekamy na zatwierdzenie budżetu,

który określa poziom puli nagród na
przyszły rok na 8 mln zł plus około 40
tysięcy, które pozostały w kasie po sezo-
nie 2016. Mamy w budżecie zarezer-
wowane 260 tys. zł na organizację lip-
cowych mityngów w Sopocie. Wspólnie
z Polskim Klubem Wyścigów Konnych
i “Trafem” będziemy rozmawiać o pre-
miach hodowlanych. To właściwie
działka PKWK, wynika tak ze statutu,
ale chcemy być uczestnikiem dyskusji o
premiach, ponieważ leży nam na sercu
przyszłość polskiej hodowli i zamierza-
my ją wspierać na tyle, na ile pozwolą
na to nasze możliwości. 

DDaalleejj oo ppiieenniiąąddzzaacchh,, ttyyllee żżee zznnaajjdduu-
jjąąccyycchh ssiięę ww kkiieesszzeenniiaacchh ggrraacczzyy.. CCzzyy
ssttaawwkkii ww zzaakkłłaaddaacchh kkoońńsskkiieeggoo ttoottaallii-
zzaattoorraa ppoozzoossttaannąą nnaa ttyymm ssaammyymm ppoo-
zziioommiiee??

To pytanie skierowane jest pod nie-
właściwy adres. Proszę pytać prezesa
spółki “Traf”, to są jego kompetencje. 

AAllee wwłłaassnnee zzddaanniiee ppaann mmaa.. NNiiee mmaa
oossoobbyy nnaa SSłłuużżeewwccuu,, kkttóórreejj nniiee oobbuurrzzaa
ffaakktt,, iiżż ““TTrraaff”” wwpprroowwaaddzziiłł ww kkiillkkuu zzaa-
kkłłaaddaacchh ssttaawwkkęę wwyyżżsszząą nniiżż ttaa,, kkttóórraa
oobboowwiiąązzuujjee nnaa ttoorraacchh zzaacchhooddnniieejj EEuurroo-
ppyy.. AA pprrzzeecciieeżż ddyysspprrooppoorrccjjaa ppoommiięęddzzyy
zzaarroobbkkaammii ppoollsskkiimmii ii zzaacchhooddnniimmii jjeesstt
ppoorraażżaajjąąccaa.. 

Nie doczeka się pan ode mnie ko-
mentarza w tej sprawie. Proszę pytać
prezesa spółki “Traf”.  

RRoozzuummiieemm.. ZZaappyyttaamm ww ttrryybbiiee uussttaawwyy
PPrraawwoo pprraassoowwee,, ppoonniieewwaażż jjeesstt ttoo zzbbyytt
wwaażżnnaa kkwweessttiiaa,, bbyy ppoozzoossttaawwiićć jjąą ssaammąą
ssoobbiiee.. WWrraaccaajjąącc ddoo sspprraaww wwyyśścciiggoowwyycchh,,
jjaakkiiee wwyyddaarrzzeenniiaa bbęęddąą nnaajjwwaażżnniieejjsszzee
nnaa SSłłuużżeewwccuu ww sseezzoonniiee 22001177??

Oczywiście Derby dla folblutów i ko-
ni czystej krwi, Dzień Arabski pod pa-
tronatem szejka ze Zjednoczonych Emi-
ratów Arabskich, gonitwy St. Leger,
Prezesa Totalizatora Sportowego, no i
oczywiście Wielka Warszawska. Będą
też organizowane dni, które wpisały
się już w pejzaż Służewca, jak Dzień
Francuski, czy Dzień Latynoamerykań-
ski. W Dniu Latynoamerykańskim go-
ściliśmy na torze aż dziewięcioro dyplo-
matów w randze ambasadora. Bez żad-
nej przesady mogę powiedzieć, że wy-
szli z toru wniebowzięci i wszyscy bez

wyjątku zapowiedzieli swoją obecność
także w tym roku. To bardzo dobra
promocja dla naszego Służewca.  Poza
tym zorganizujemy uroczyste gale z
okazji 10-lecia przejęcia hipodromu w
dzierżawę przez TS i 200-lecia stadni-
ny koni w Janowie Podlaskim. Wiem,
że PKWK prowadzi negocjacje, których
celem jest zorganizowanie na Służew-
cu Dnia Katarskiego. To byłby duży
sukces, bowiem Katarczycy są sponso-
rem prestiżowej gonitwy Łuk Trium-
falny z najwyższą pulą nagród w Euro-
pie 4,8 mln euro. Katarski Jockey Club
podpisał również umowę o wprowa-
dzeniu do programu mityngu Prix de
l’Arc de Triomphe czterech wyścigów
dla koni arabskich, w tym największy
Qatar Arabian World Cup z pulą 700
tys. euro, kilkadziesiąt razy wyższą niż
rozgrywana na warszawskim torze Na-
groda Europy.

CCoo zz rreemmoonntteemm ttrryybbuunn,, zzddąążżyycciiee nnaa
2233 kkwwiieettnniiaa??

Wszystko na to wskazuje. Zmoderni-
zowane, po raz pierwszy w historii Słu-
żewca, trybuny są symbolicznym otwar-
ciem na nowo tego wspaniałe zlokalizo-
wanego i ze znawstwem urządzonego
toru wyścigowego. Będziemy starali się
promować Służewiec zapraszając na ko-
lejne gale osoby z pierwszych stron ga-
zet. Po modernizacji obiektu nie będzie-
my musieli się niczego wstydzić, a wręcz
przeciwnie - kompleksowo wyremon-
towany, wpisany do rejestru zabytków
obiekt będzie świadectwem dbałości
państwowej spółki Totalizator Sportowy
o naszą spuściznę narodową. 

CCzzyy ttrryybbuunnaa śśrrooddkkoowwaa zzoossttaanniiee
ooddddaannaa wwiiddzzoomm ddoo uużżyyttkkoowwaanniiaa ww
ccaałłoośśccii??

Tego nie wiem. Taką wiedzę posia-
da dyrektor Wojciech Bartoszek zaj-
mujący się inwestycjami. Wiem tylko,
że trybuna środkowa ma być dopusz-
czona do użytkowania na rozpoczęcie
sezonu wyścigowego w 2017 roku, ale
nie będzie zmodernizowana w cało-
ści. Decyzja o przystąpieniu do dal-
szych prac oraz ich zakresie, na przy-
kład montaż systemu ogrzewania,
podjęta zostanie najprawdopodobniej
na początku  2017 roku.

JJaakkiiee ssąą ppoommyyssłłyy nnaa zzaaggoossppooddaarroo-
wwaanniiee wwyyrreemmoonnttoowwaanneejj TTrryybbuunnyy HHoo-
nnoorroowweejj?? CChhooddzzii mmii oo ppooddzziiaałł nnaa ssttrree-
ffyy,, cczzyyllii kkttoo oorraazz zzaa iillee bbęęddzziiee mmóóggłł pprrzzee-
kkrraacczzaaćć jjeejj pprrooggii..

Za wcześnie na konkrety. Oczywisty
jest podział na poszczególne strefy, tak
bowiem  dzieje się na każdym szanują-
cym się torze świata. Ale pomysł na
kompleksowe zagospodarowanie try-
buny jeszcze dojrzewa w centrali TS.
Mamy nadzieję, że o  szczegółach bę-
dziemy mogli poinformować już na po-
czątku roku.  

R o z m a w i a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
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Konkurs Toyoty rozstrzygnięty!
Rozstrzygnięto Konkursy Mi-
strzowie Toyoty: „Mechanik To-
yoty 2016 roku” oraz „Sprze-
dawca Toyoty 2016 roku” aż
trzy miejsca na podium należą
do firmy Chodzeń.

10 grudnia 2016r. w salonie Toyota
Bońkowscy w Komornikach k/Pozna-
nia odbyły się finały konkursów „Mi-
strzowie Toyoty 2016” w kategoriach
Mechanik i Sprzedawca. 

Toyota Motor Poland prowadzi w sie-
ci dilerskiej Toyoty konkursy od 1993 ro-
ku . To była już 23-ia rocznica konkur-
sów Toyoty w Polsce. W 23 letniej histo-
rii zorganizowano łącznie 39 konkur-
sów aż w 7 kategoriach: Mechanika,
Doradcy serwisowego, Sprzedawcy czę-
ści, Sprzedawcy samochodów, Technik
Blacharstwa i Technik Lakiernictwa
oraz Specjalisty ds. obsługi Klientów.
Spośród 39 tytularnych Mistrzów Toyo-
ty , 32-óch stale pracuje w sieci Toyoty
i Lexusa oraz w Toyota Motor Poland,
prezentując wzór kompetencji i kształ-
cąc swoich następców. To oni budują
siłę marki Toyota w Polsce.

W eliminacjach konkursów 2016
wzięło udział 355 Mechaników i Sprze-
dawców samochodów nowych z sieci
dealerów Toyoty. Pierwszy etap kon-
kursów polegał na rozwiązaniu interne-
towych testów wiedzy. Do półfinału zo-
stało zakwalifikowanych po 25-iu
uczestników w każdej kategorii kon-
kursowej, którzy musieli wykazać się
umiejętnościami praktycznymi. Do fina-
łów przystąpiła najlepsza 8-ka. 

W finale Sprzedawcy prezentowali
atuty Toyoty t.j.; najnowsze modele To-
yoty Auris TS, C-HR, Rav 4, Hilux oraz
ikonę Hybryd –Toyotę Prius, wiedzę o
technice hybrydowej Toyoty, system
wspomagania parkowania SIPA, multi-
media Toyoty, finansowanie zakupu sa-
mochodów. Działali tak jak robią to co-
dziennie w salonie, oferując klientowi

samochód, zachowując przy tym wska-
zówki i wytyczne sprzedaży i obsługi
na najwyższym poziomie. Oceniani by-
li za znajomość produktów i oferty To-
yoty a także za działania zgodne z pro-
cedurami sprzedaży.

Mechanicy Toyoty zostali poddani
testom między innymi: znajomości hy-
bryd, umiejętności posługiwania się do-
kumentacją techniczną w celu zasto-
sowania procedur naprawczych, a upo-
zorowane problemy w samochodzie
miały pokazać, że nic nie jest w stanie
ich zaskoczyć i z każdego potencjalne-
go problemu wybrną perfekcyjnie. 

Reprezentanci stacji Toyota Chodzeń
zajęli:

TTyyttuułł MMiissttrrzzaa MMeecchhaanniikkaa TTooyyoottyy
22001166 zzddoobbyyłł DDaawwiidd GGrroocchhoowwiieecc zz TTooyyoo-
ttaa WWaarrsszzaawwaa CCzzeerrnniiaakkoowwsskkaa ,,

3 miejsce, zajął Jacek Polkowski, To-
yota Warszawa Czerniakowska

TTyyttuułł MMiissttrrzzyynnii SSpprrzzeeddaawwccóóww TTooyyoo-
ttyy 22001166 zzddoobbyyłłaa AAnneettaa PPrrzząąddkkaa,, TTooyyoo-
ttaa WWaarrsszzaawwaa CCzzeerrnniiaakkoowwsskkaa

Szefowie firmy Chodzeń jak i kadra
zarządzająca kładą ogromny nacisk
na wyszkolenie swoich pracowników,
aby mogli służyć swoim klientom jak
najlepiej. 

Piotr Chodzeń – współwłaściciel fir-
my Chodzeń -

“Jestem bardzo dumny, że to właśnie w
naszych stacjach dealerskich pracuje po-
łowa z ośmiu finalistów tegorocznych
konkursów na mechanika i sprzedawcę
roku, ale to zwycięstwo daje największą
satysfakcję. Bardzo się cieszę, że najlep-
szymi z najlepszych okazali się członko-
wie zespołu Toyota Chodzeń Czerniakow-
ska. Aneta Prządka i Dawid Grochowiec.
To także wielka motywacja dla innych
do poszukiwania wiedzy i dążenia do
sukcesu, która już procentuje w naszych
stacjach dealerskich.”

Magdalena Świerczyńska – kierownik ser-
wisu mechanicznego stacji Toyota Chodzeń
Czerniakowska – zwyciężczyni zeszłoroczne-
go konkursu na doradcę serwisowego -

„Jako kierownik serwisu mechanicznego
jestem bardzo dumna ze swoich kolegów.
Cieszę się, że wspólny trud , zaangażowanie
i współpraca całego zespołu podczas przy-
gotowań do tego wydarzenia przyniosła
tak fantastyczne rezultaty. Sukces moich
pracowników jest również moim sukcesem.
Nie zamierzamy na tym poprzestać, chce-
my kontynuować zapoczątkowaną w 2015
roku dobra passę. Obecnie mamy Mistrzów
w trzech kategoriach, chcemy to utrzymać
oraz powalczyć o czwarty puchar”

Dawid Grochowiec - zwycięzca tego-
rocznego konkursu o tytuł Mistrza Me-
chanika Toyoty 2016 -

„Jest to dla mnie ogromny sukces za-
równo osobisty jak i zespołu, który two-
rzymy w pracy”

Wojciech Kardaszewski – dyrektor
handlowy stacji Toyota Chodzeń Czer-
niakowska - 

„Wiedza techniczna Anety jest już dość
duża, przeszła cykl szkoleń w Akademii
Toyoty Motor Poland, uzyskała tym sa-
mym certyfikat sprzedawcy Toyoty. We-
dług mnie najważniejsze jest odpowiednie
podejście do klienta i przede wszystkim
bycie sobą. Jestem dumny z Anety” 

Aneta Prządka – zwyciężczyni tego-
rocznego konkursu o tytuł Sprzedawcy
samochodów - 

„Polecam innym osobom, które mają
szansę wziąć udział w tym konkursie, żeby
wzięły ponieważ jest to możliwość rozwija-
nia samego siebie, poznanie też swoich
pewnych słabych stron, które na pewno
można w późniejszym czasie poprawić. Do
tego jest to niesamowita przygoda i fajne do-
świadczenie więc szczerze polecam”

Hasło przyświecające firmie to ja-
kość, pewność, wiarygodność.

W tym roku firma Chodzeń obchodzi
swoje 40-lecie istnienia firmy.  K O S
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Piórem Derkacza
Ksiądz Prałat 

Tomasz Jerzy Król
50 lat kapłaństwa

Nie dziwię się wahaniom księdza To-
masza Króla, kiedy w lutym 1983 roku
stanął na pustym placu u zbiegu ulic In-
diry Gandhi i Dereniowej. To w tym
miejscu, jako proboszcz miał wybudo-
wać kościół. Dzisiaj, kiedy patrzymy na
piękną bryłę świątyni św. Tomasza Apo-
stoła, wydaje nam się, że ten kościół ist-
nieje od dawna. Przecież kościoły są u
nas od wieków! Czterdzieści lat Ursy-
nowa, to również dobra okazja, aby za-
głębić się w historię ursynowskich ko-
ściołów. To również dobra okazja, aby
spojrzeć na trud i poświecenie budują-
cych ursynowskie kościoły kapłanów.
Budowniczymi stawali się z dnia na
dzień.  Pięć dni zastanowienia ks. Króla,
nad podjęciem wielkiego wyzwania,
świadczy dobrze o wrażliwości i odpo-
wiedzialności tego kapłana. Dzisiaj jako
Kapłan-Senior może z dumą patrzeć,
jak Jego dzieło kontynuują inni. Ks. To-
masz Król może bardziej poświęcić się
temu, co tak bardzo lubi, a nie zawsze
miał na to czas – twórczości.  Sto lat
Księże Jubilacie w służbie Bogu i lu-
dziom. J e r z y  D e r k a c z  

N ieporadność polityczna kierownictwa PiS zaczyna mnie irytować. Co
pójdą dwa kroki do przodu, zaraz zrobią krok wstecz. Krok nieprze-
myślany i przynoszący tej partii wizerunkowy uszczerbek, a społe-

czeństwu – przynajmniej jego części – szkodę oraz poczucie niesprawiedliwo-
ści. Robią porządek z bezkarnymi komornikami i stojącymi ponad prawem pro-
kuratorami, a jednocześnie kombinują przy ustawie o zgromadzeniach, co Polaków mocno po-
kaleczonych przez trwające prawie pół wieku zakazy i nakazy po prostu złości. Ale rządowy pro-
jekt ustawy “dezubekizacyjnej”, której zapisy “za służbę na rzecz totalitarnego państwa od
dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.” przewidują zmniejszenie około 32 tysiącom osób
świadczenia emerytalnego nawet o dwie trzecie – to sztandarowy przykład braku politycznej
roztropności.  

Ktoś owładnięty patologiczną nienawiścią do wszystkiego co peerelowskie wrzucił do jedne-
go worka funkcjonariuszy opresyjnej bezpieki i narażających po 1989 r. zdrowie i życie, stoją-
cych na straży prawa i porządku policjantów.  To, co wykluło się w głowach rządzących naszym
państwem, jest po prostu chore. Aby nie wzięto mnie za adwokata ubecji, z góry zaznaczam, że
nigdy nie pracowałem w żadnych organach i nigdy z nimi nie współpracowałem, czego dowo-
dem jest moja teczka w IPN. Przed wyborami samorządowymi w 2014 r. postanowiłem sam się
zlustrować i dostałem z Instytutu chudziutką teczkę wypełnioną jedynie kserokopiami paszpor-
tu i wniosków o jego wydanie. Mało tego, zimą 1983 r. dostałem po mordzie od bezpieczniaka.
Nakrył mnie on w autobusie na czytaniu zakazanej książki „Archipelag Gułag”, którą kolega wy-
pożyczył mi na weekend. Łaps z bezpieki po prostu stał nade mną w autobusie i czytał to, co ja
czytałem. Wysiadł za mną, zabrał książkę i naciskał, bym zdradził skąd ją mam. Kiedy bezczel-
nie odparłem, że znalazłem „bibułę” na przystanku, strzelił mnie w pysk z „liścia” i poszedł so-
bie. Był modnie ubrany, śmierdział alkoholem i bił fachowo – szumiało mi w uszach jeszcze ze
dwa dni. 

P owinienem więc popierać „dezubekizację” i faktycznie jestem za, ale to, co nam w pierwot-
nym projekcie próbował zafundować pisowski rząd, nie byłoby żadnym sprawiedliwym roz-
rachunkiem z przeszłością, lecz sekowaniem tysięcy Bogu ducha winnych policjantów, bo

o nich konkretnie mi chodzi. Tych ludzi chce się karać za ewidentne zasługi na polu walki z prze-
stępczością! To nie jest żadna ustawa naprawiająca krzywdy, to legislacyjny gniot godny wrzuce-
nia do szamba. Weźmy taką emerytowaną podinspektorkę policji Grażynę Biskupską, która przez
lata dowodziła Wydziałem Terroru Kryminalnego w Komendzie Stołecznej Policji. Kierowany przez
nią wydział zwalczał zorganizowaną przestępczość w stolicy w latach największego zagrożenia. La-
ta dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku to apogeum bezprawia – w Warszawie i okolicach walczyły
ze sobą o wpływy grupy pruszkowska i wołomińska, mnożyły się strzelaniny obfitujące w śmiertel-
ne ofiary, uprowadzenia dla okupu, wymuszanie haraczów, zabójstwa na zlecenie. To była „dział-
ka” Biskupskiej i jej podwładnych. Wyznaczono nawet cenę za  głowę policjantki. I ona poradziła
sobie z bandytyzmem. 

Dzisiaj w nagrodę może stracić nawet dwie trzecie emerytury, bo… w 1987 r. pracowała w
MSW pełniąc tam obowiązki sekretarki, maszynistki i kopistki. Dokumenty zgromadzone w IPN
potwierdzają, że Biskupska zajmowała się jedynie pracą kancelaryjną. – Poświęciłam tej pra-
cy wszystko, każdą wolną chwilę  – opowiadała z goryczą w programie telewizyjnym. – Kra-

dłam wolne chwile, żeby poświęcić
je dziecku, które  szczęśliwie wycho-
wałam na wspaniałego obywatela.
Nazwanie mnie dzisiaj esbekiem nie
obraża mnie tak, jak nazwanie ban-
dytą ustroju totalitarnego. To jest naj-
bardziej bolące, najbardziej przykre w
tym wszystkim. Gorycz emerytowa-
nej podinspektorki jest jak najbar-

dziej uzasadniona, podobnie jak gorycz tysięcy jej kolegów po fachu. Tym bardziej, że mamy
jednocześnie przykład wykreowanego pod skrzydłami PiS agenta „Tomka”, który – jak infor-
mowały media – korzystając z utrzymującego się od czasów komuny uprzywilejowania służb
mundurowych, był uprzejmy ledwie po przekroczeniu trzydziestki przejść na emeryturę po ode-
graniu roli tutejszego Jamesa Bonda, na którego pajacowanie w trzeciorzędnych sprawach wy-
dano mnóstwo państwowej kasy, by sprowokować niemiłe politycznie osoby do przestępstw
korupcyjnych. 

T ymczasem jedną z osób, które zamierzono ewentualnie „zdeubekizować”,  jest Wojciech
Majer, były dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych w Komendzie Głównej Po-
licji. Brał udział w zatrzymywaniu niemal wszystkich członków wyjątkowo niebezpiecz-

nej grupy „Mutantów”, w krwawej jatce w Magdalence, gdzie groźni bandyci Igor Pikus i Ro-
bert Cieślak zastrzelili dwóch antyterrorystów, a kilku poważnie zranili. Nawiasem mówiąc, w
operacji tej uczestniczyli również funkcjonariusze z wydziału Grażyny Biskupskiej, którzy po mie-
siącach żmudnej roboty operacyjnej zdołali namierzyć przestępców w ich siedzibie. W trakcie
realizacji operacji „Turban” Majer  zatrzymał członków gangu obcinaczy palców, którzy pory-
wali dzieci biznesmenów. Był również obecny podczas pamiętnej policyjnej obławy pod Piasto-
wem, kiedy uzbrojony i gotowy na wszystko bandyta wpierw zastrzelił dwóch taksówkarzy, a
następnie strzelił sobie w głowę. Także temu odważnemu, wielokrotnie ryzykującemu życie po-
licjantowi groziłoby radykalne obcięcie świadczeń emerytalnych, na które, podobnie jak Biskup-
ska oraz tysiące policjantów walczących z bandytyzmem na pierwszej linii frontu, jak najbar-
dziej zasłużył. 

Kiedy Sejm debatował nad chorym projektem ustawy, na Wiejskiej protestowało kilkuset policjan-
tów emerytowanych i reprezentujących policyjne związki zawodowe.  Mieli ze sobą tablice z napi-
sami: „Policjant skazany za służbę dla RP”, „Służąc w BOR ochraniałem prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego. Za to zabieracie mi emeryturę?”, „Wyuczyłem zawodu ponad 10 tys. policjantów, za to za-
bieracie mi emeryturę?”. Były komendant główny policji gen. Leszek Szreder podkreślił, że ustawa
objęłaby także policjantów, którzy nie przepracowali w Służbie Bezpieczeństwa PRL nawet jedne-
go dnia. Nie wprowadzono bowiem w projekcie ustawy rozróżnienia na tych, którzy służyli tylko
w czasach PRL, i na funkcjonariuszy pracujących w policji oraz służbach specjalnych niepodległej
już Polski. 

Nie sposób nie dostrzec sukcesów, jakie mozolnie reaktywowana polska policja odniosła po
roku 1989 r. Uporano się ze zorganizowaną przestępczością oplatającą po transformacji ustro-
jowej nasz kraj niczym ośmiornica, rozbito „Pruszków”, „Wołomin” i setki równie groźnych
grup przestępczych działających w innych częściach Polski, jak na przykład krakowskie gangi
„Krakowiaka” i „Simona”, szczecińską grupę „Oczki”, lubelską „Dziuńka”, częstochowską „San-
dokana”, gang „płatnych zabójców” z Gdańska. Oczywiście, natura nie znosi próżni, szczegól-
nie w przestępczym podziemiu, więc miejsce starych gangsterów zajmują młodzi, jednak prze-
ważnie tak szybko kończą przestępczą działalność, jak szybko ją zaczęli, bo nasza policja nauczy-
ła się skutecznie z nimi walczyć. Pojawiły się nowe rodzaje przestępczości, jak na przykład eko-
nomiczna i cyberprzestępczość. Ale najgroźniejszych grup podkładających bomby i strzelających
się w centrach miast już nie ma. To zasługa takich ludzi jak Grażyna Biskupska, Wojciech Ma-
jer oraz tysięcy im podobnych. 

T a chora ustawa powinna zostać w razie czego zawetowana przez prezydenta. Powód
jest bardzo prosty i logiczny – można na siłę obniżyć emerytury za okres pracy w MSW
do roku 1989,  natomiast nie ma żadnego uzasadnienia i usprawiedliwienia dla ob-

niżania emerytur za pracę dla RP po zmianie ustroju. A to właśnie chcą przeforsować w par-
lamencie pomysłodawcy tego, za przeproszeniem, aktu legislacyjnego. Emerytury wypraco-
wane przez policjantów po 1989 roku muszą być święte! Odczepcie się więc, panowie z PiS,
od świadczeń emerytalnych ludzi, którzy po transformacji ustrojowej ciężką, obarczoną stre-
sem pracą, często z narażeniem życia uczciwie zapracowali, by godnie przeżyć swoje ostat-
nie lata.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Narażaj życie, a dadzą ci kopa w d...pę

„Nieporadność polityczna 
kierownictwa PiS zaczyna
mnie irytować. Co pójdą 
dwa kroki do przodu, zaraz 
zrobią krok wstecz”

Minął sezon rowerowy. Większość rowerzystów odstawiła swoje ulubio-
ne dwa kółka do czasu, aż zawita do nas wiosna. Tylko najwytrwalsi
jeżdżą wciąż nie bacząc na pogodę. Starają się  znaleźć fragment prze-

jezdnej drogi (po opadach śniegu). 
Z jakiegoś powodu ścieżki rowerowe w Warszawie nie są odśnieżane. Służby

odpowiedzialne za to  ograniczają się do usuwania śniegu z jezdni i chodników dla pieszych. Zale-
gający na ścieżkach i trasach rowerowych śnieg starannie omijają. Widocznie uznają, że to nie ich
problem. Zapewne słusznie, bo nie oni będą tamtędy jeździć.  Takie „administracyjne” utrudnianie
życia warszawskim rowerzystom jest dla wielu niezrozumiałe. Wprawdzie w przeszłości wszystkie-
mu winni byli „cykliści” ale karanie ich za to po latach i w dodatku zimą, kiedy i tak borykają się z
trudnymi warunkami pogodowymi, nie wydaje się sprawiedliwe. Zamiast tego decydenci powin-
ni raczej zachęcać do korzystania z rowerów przez cały rok. W naszej szerokości geograficznej w do-
bie ocieplenia klimatu jest to przecież możliwe. Potrzebna jest tu jednak dobra wola ze strony
urzędników, a nawet promocja takiego „prozdrowotnego”stylu życia. W dłuższej perspektywie
przyniesie to z pewnością efekty w zakresie poprawy stanu zdrowia obywateli. 

Popularność roweru nie bierze się znikąd. Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome i dostrze-
ga związek między stylem życia a stanem zdrowia. Nic dziwnego, że z roweru korzystają coraz licz-
niej osoby, które dostrzegają jego dobroczynny wpływ i chciałyby móc jeździć przez cały rok. Ro-
wer jest nie tylko alternatywnym środkiem komunikacji, lecz także rekreacji. Warto przed sezonem
przeanalizować potrzeby rowerzystów, którzy w naszym mieście stanowią coraz liczniejszą grupę. 

Wraz z poprawą aury na ścieżki rowerowe znów wyjadą rzesze fanów ekologicznych jednośla-
dów. Znów staną oni przed faktem, że mimo znacznej poprawy trasy rowerowe wciąż pozostawia-
ją wiele do życzenia. Czas jesienno-zimowy należy zatem wykorzystać na naprawienie usterek utrud-
niających życie rowerzystom.

Do najczęstszych bolączek zwolen-
ników pedałowania należą wyboje i
garby tworzące się na ścieżkach ro-
werowych. Są one zwykle spowodo-
wane przez rozpychające się pod nimi
korzenie drzew ale równie często wy-
nikają z bylejakości wykonania. 

Na podstawie własnych doświad-
czeń i obserwacji innych użytkowni-
ków mogę stwierdzić, że rowerzysta
mający wybór – wybierze chętniej na-
wierzchnię asfaltową, a nie kostkę,

która nawet najstaranniej położona jest wyboista. Jazda po niej przypomina telepanie się po bru-
ku. Naraża to na dyskomfort rowerzystę, a dla jego pojazdu jest równie szkodliwe. 

Niedogodności związane z nawierzchniami tras rowerowych to niestety nie jedyne i nie najwięk-
sze z bolączek. Do poważniejszych i niebezpiecznych należą błędy w samej inżynierii ruchu. Przy-
kłady widać między innymi w miasteczku Wilanów (aleja Rzeczypospolitej), gdzie trasa rowerowa
prowadzi wprost na przystanek autobusowy. Pół biedy, jeśli nie ma na nim ludzi oczekujących na
autobus. Jeśli jednak jest tam wiele osób – rowerzyście pozostaje jazda po chodniku, (który akurat
na wysokości przystanku jest zwężony). 

Dość nagminne w stolicy jest przecinanie się tras rowerowych z trasami dla pieszych. Czasem by-
wa to uzasadnione, jednak w wielu przypadkach jest to zupełnie niezrozumiałe i rodzi pytania – czym
kierowali się architekci takiego rozwiazania?

Zdarza się również, że trasa rowerowa urywa się nagle, a jadący nią rowerzysta jest kierowany
wprost pod koła nadjeżdżających samochodów. Z takimi rozwiązaniami mamy do czynienia m.in.
na Mokotowie przy ul. Wołoskiej. Rowerzysta chcąc jechać dalej musi wybierać – co dalej? Jechać
ruchliwą ulicą, czy po chodniku, gdzie aż roi się od pieszych? 

Takie znikające ścieżki rowerowe przywodzą mi na myśl film w reżyserii Davida Lyncha (produk-
cja USA, Francja), w którym to, co rzyczywiste miesza się z fikcją pozostawiając widza w rozterce.
Nie wie on do końca, którą wizję uznać z prawdziwą. Z filmem tym wiąże się termin zaczerpnięty
z terminologii medycznej – fuga dysocjacyjna. Osoba cierpiąca na to schorzenie kreuje w swym umy-
śle nową rzeczywistość. Ma ona wyprzeć zwykle przykre lub traumatyczne fakty z jej dotychcza-
sowego życia zastępując je przyjemniejszymi. 

Nie podejrzewam osób odpowiedzialnych za wytyczanie tras rowerowych o tak wysublimmowa-
ny sposób rozumowania. By zakładali, że rowerzysta powinien sobie wykreować rzeczywistość, w któ-
rej ścieżka rowerowa idzie dalej niż w rzeczywistości. Puśćmy jednak wodze fantazji i wyobraźmy so-
bie, że mamy taką ścieżkę np. z Warszawy do Konstancina wzdłuż ulicy Przyczółkowej. Prawda, że by-
łoby to piękne? Tysiące rowerzystów jeżdżących tamtędy przyjęłoby taki pomysł entuzjastycznie. 

Oczywiście, w realu projekt ten musiałby uwzględniać planowaną drogę ekspresową S2 (Połu-
dniowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”), która ma prze-
cinać ul. Przyczułkową i która zapewne nie zniknie z planów, jak filmowa – zaginiona autostrada.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Zaginione ścieżki

„Z jakiegoś powodu ścieżki
rowerowe w Warszawie nie
są odśnieżane. Służby odpo-
wiedzialne za to  ograniczają
się do usuwania śniegu 
z jezdni i  chodników dla 
pieszych”
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Jak odnalazłem Cmentarz Orląt we Lwowie

Zła pamięć nie umiera…
Rozwijający się od połowy XIX stule-

cia ukraiński nacjonalizm dążył do
stworzenia własnej struktury narodo-
wej. W zamyśle miał to być autonomicz-
ny Ukraiński Kraj Koronny w austro-
-węgierskim państwie.  Znalazła się gru-
pa polityków austriackich (przewodził
jej arcyksiążę Wilhelm Habsburg)
wspierająca tę ideę. Nabrała ona szcze-
gólnej wartości w rozpadającym się Ce-
sarstwie, albowiem deklaracje ukraiń-
skie stwarzały możliwość zatrzymania
Galicji przy Austrii. Polacy, którzy kon-
sekwentnie dążyli do odzyskania nie-
podległości i odbudowy własnej pań-
stwowości na dawnych ziemiach I Rze-
czypospolitej, nawet nie rozważali takiej
możliwości układów z zaborcą. 

Nagrodą za lojalistyczne obietnice
ukraińskich działaczy było utworzenie
przy armii austro-węgierskiej Legionu
Ukraińskiego (odpowiednika Legionów
Polskich), znanego również pod nazwą
Strzelców Siczowych. Moment wystą-
pienia przygotowywano po cichu i sta-
rannie. Wycofujący się Austriacy ścią-
gnęli do Galicji i uzbroili oprócz ww.
Legionu inne pułki o przewadze żoł-
nierzy ukraińskich.

Nocą z 31 października na 1 listopa-
da oddziały Strzelców Siczowych opa-
nowały Lwów, a 4 listopada Ukraińcy
uderzyli na Przemyśl, odnosząc poło-
wiczny sukces, gdyż udało im się zająć
dzielnice na prawym brzegu Sanu. Le-
wobrzeżnych dzielnic i mostów dzielnie
bronili polscy żołnierze i młodzi ochot-
nicy (Orlęta Przemyskie).  Wkrótce jed-
nak niemal cała Galicja została podpo-
rządkowana ukraińskiej organizacji po-
lityczno-wojskowej. Proklamowano Za-
chodnio-Ukraińską Republikę Ludową
ze stolicą we Lwowie. W jej skład weszły
ziemie Małopolski Wschodniej, Bukowi-
ny i Rusi Zakarpackiej. Pospiesznie for-
mowano władze, 76-letni Julian Ro-
mańczuk stanął na czele państwa. Rzą-

dy sprawował Tymczasowy Sekretariat
złożony z 18 ministrów. Powołano wo-
dza naczelnego, sekretarza obrony i
przystąpiono do organizacji armii, 13 li-
stopada została uchwalona doraźną
konstytucję.

Polaków zaskoczył rozwój sytuacji.
W terenie Ukraińcy mieli przewagę et-
niczną – stanowili około 59% ludności
Małopolski Wschodniej (Polacy 28% ,
Żydzi 12,5 %). Inaczej wyglądały te
proporcje we Lwowie. Ukraińcy byli tu
zaledwie 12-procentową mniejszością
wobec 51% Polaków i 35% Żydów. Ta
struktura narodowościowa przesądza-
ła o przyszłym konflikcie. W mieście
nie było polskich oddziałów. Mężczyź-
ni zmobilizowani do armii austriackiej
przebywali gdzieś na dalekich frontach.
Nie było siły, która mogłaby się prze-
ciwstawić regularnym formacjom
Strzelców Siczowych. Właściwie nie by-
ło żadnych szans na zwycięstwo. Mi-
mo to przywódcy polskich organizacji
społecznych i paramilitarnych zdecy-
dowali się na podjęcie  działań zbroj-
nych. Już 1 listopada do walki przystą-
piła nieliczna, lecz bardzo sprawna taj-
na Polska Organizacja Wojskowa, a z
nią członkowie związków strzeleckich,
„Sokoła”, studenci, harcerze, gimnazja-
liści, młode kobiety. W szeregach nie
zabrakło „batiarów”, czyli lwowskich
uliczników. Z zamaskowanych maga-
zynów wydobyto broń i amunicję…

Impet improwizowanego uderzenia
okazał się tak silny, że w ciągu jednej no-
cy Ukraińcy zostali wyparci ze znacz-
nych obszarów miasta. Natychmiast
przystąpili do odbicia utraconych po-
zycji. Jednakże ich ataki, mimo wspar-
cia artyleryjskiego, łamały się na pier-
ścieniu polskiej obrony. A przecież ob-
lężonym brakowało niemal wszystkie-
go, z wyjątkiem… wiary w zwycięstwo,
które jak pisał Józef Piłsudski „ w trzech
czwartych zależy od siły i podstawy

moralnej wojska i społeczeństwa…”.
Tych walorów lwowiacy mieli pod do-
statkiem. Przerabiali wagony towarowe
na pancerne, przywracali złomowanej
broni walory bojowe, w laboratoriach
Politechniki produkowali materiały wy-
buchowe, granaty i miny…

Na około 6000 obrońców niemal
20% nie ukończyło 25 lat, a wśród nich
znaczącą część stanowiła młodzież w
wieku 12-17 lat! Dowodził nimi bryga-
dier Czesław Mączyński, gimnazjalny
profesor filologii polskiej, odważny,
zdolny oficer ,skoro w armii austro-wę-
gierskiej, za zasługi wojenne z podcho-
rążego awansował na kapitana.

Okrążone, ostrzeliwane przez artyle-
rię, atakowane przez piechotę miasto
broniło się rozpaczliwie i mężnie. Ale sy-
tuacja oblężonych stawała się coraz gor-
sza. Poproszono o pomoc rodaków. Od-
siecz z Małopolski Zachodniej przerwa-
ła pierścień oblężenia i 22 listopada do
Lwowa wkroczyły polskie oddziały.
Ukraińskie władze i wojsko opuściły
miasto. Na Łyczakowie wyrosło ok.
3000 pierwszych żołnierskich mogił –
zaczątek nekropolii „Orląt”. Wartość tej
najwyższej ofiary dla naszej niepodle-
głości najlepiej charakteryzują słowa
marszałka Francji i Polski Ferdinanda
Focha: – W chwili, gdy wykreślano gra-
nice Europy, biedząc się nad pytaniem,
jakie są granice Polski, Lwów wielkim
głosem odpowiedział: Polska jest tutaj!

Pucz ukraiński we Lwowie zapoczątko-
wał dramatyczne relacje między obu na-
rodami. Ich apogeum był bestialski mord
dziesiątków tysięcy polskich mieszkań-
ców Wołynia w czasie niemieckiej okupa-
cji w okresie II Wojny Światowej.

A druga wojna światowa zmieniła
granice. Ukraińcy, na podstawie ukła-
dów w Jałcie, dostali bez walki Lwów i
Kresy. Nikt nie robił plebiscytów, nikt nie
pytał ludności, w jakim państwie chce
żyć. Mieszkających we Lwowie Pola-
ków po prostu wysiedlono na tzw. Zie-
mie Odzyskane, podobnie jak Polaków
z Kresów. Wydawałoby się, że zapanu-
je spokój. Nic podobnego!   

W 1971 roku pamiętliwi szowiniści
dokonali kolejnego aktu zemsty. Znie-

ważyli prochy poległych, niszcząc z pre-
medytacją Cmentarz Orląt. Czołgi jeź-
dziły po mogiłach, zwalono piękną ko-
lumnadę, nie dały się zburzyć boczne
pylony i Pomnik Chwały w kształcie po-
tężnego łuku z łacińskim napisem:
„Mortui sunt ut liberi vivamus” (Polegli,
abyśmy żyli wolni). W katakumbach i
kaplicy umieszczono zakład kamieniar-
ski, a przez cmentarz przeprowadzono
drogę. Na ruiny nekropolii zwożono
śmieci. Teren zarosły drzewa-samosiej-
ki, krzaki i chwasty.

Gdy w 1979 znalazłem się we Lwo-
wie, w wolnym czasie pojechałem tram-
wajem na Cmentarz Łyczakowski. By-
ło to 10 kwietnia. Nie znalazłem ani śla-
du człowieka. Wreszcie zobaczyłem ja-
kiegoś faceta w kufajce. Zamiatał alej-
kę. Podszedłem i pytam uprzejmie w
swojej marnej ruszczyźnie: – Zdrastwuj-
tie. Skażitie mienia, gdie polskoje wa-
jennoje kładbiszcze? 

Gość uśmiechnął się i powiedział po
polsku z kresowym zaśpiewem: – A,
Cmentarz Orląt? Pójdziesz pan tą ścież-
ką, przejdziesz przez dziurę w płocie i już

jesteś na cmentarzu! Posłuchałem ro-
daka i trafiłem. Zrobiłem cały reportaż
trochę z duszą na ramieniu, bo przy ka-
mieniarskim zakładzie w katakumbach
kręcili się robotnicy. Ale nikt się mną
nie zainteresował. Dwa zdjęcia wybra-
łem do tego artykułu: widok ogólny i
miejsce, skąd wzięto zwłoki anonimo-
wego obrońcy Lwowa do Grobu Nie-
znanego Żołnierza w Warszawie.

Obecnie w rezultacie przemian poli-
tycznych na Ukrainie Cmentarz Orląt
został w znacznej części odrestaurowa-
ny, ale w dalszym ciągu władze Lwowa
nie zgadzają się na całkowitą jego odbu-
dowę. 

Sprawcom ludobójstwa na Wołyniu
stawia się pomniki, a ideolog ukraiń-
skiego nacjonalizmu Stepan Bandera
urósł do rangi bohatera narodowego.
Niedawno jego 7-metrowy posąg zo-
stał odsłonięty we Lwowie.  

Zła pamięć nie umiera. Wywołana
98 lat temu cicha  wojna przeciw Rzecz-
pospolitej trwa w zakamuflowanej for-
mie do dzisiaj. 

Te k s t  i  f o t .  J e r z y  R .  B o j a r s k i  

To było 98 lat temu: 31. października 1918 roku, liderzy polityczni
i wojskowi narodowego ruchu ukraińskiego w Galicji ogłosili po-
wstanie zbrojne i przejęcie władzy nad terenami od rzeki Zbrucz
do Sanu. Był to finał tajnych rokowań, rozpoczętych w czasie I woj-
ny światowej z władzami austriackimi. 

Do historii przechodzi się z różnych po-
wodów. Takim powodem jest stworzenie
wspólnoty parafialnej i wybudowanie
dla niej kościoła. Olbrzymia bryła ko-
ścioła pod wezwaniem św. Tomasza
Apostoła wraz z budynkami parafialny-
mi, robi na wszystkich ogromne wraże-
nie. Jest to bez wątpienia dzieło życia
ks. Tomasza J. Króla. 

Czym byłby sam kościół bez ludzi tworzących
wspólnotę parafialną? To w takim miejscu ludzie
szuka się i odnajduje samego Boga. Różnorodność
społeczna, jaką tworzą parafianie, wymaga „spo-
iwa”, które scali wszystkich w jeden organizm.  Ta-
kim spoiwem może być i powinna być kultura. Jest
to tym cenniejsze, że kultura tworzona w prze-
strzeni kościoła  staje się udziałem parafian, do któ-
rych i ja się zaliczam. To właśnie kulturowy aspekt
działalności księdza Tomasza Jerzego Króla umiesz-
cza go w historii ludzi szczególnie zasłużonych. 

Moją współpracę z  księdzem T. Królem  w dzie-
dzinie kultury i sztuki na terenie parafii mógłbym
nazwać wzorcową. Proboszcz Tomasz Król i i ar-
tysta plastyk Jerzy Derkacz tworzyli tandem, któ-
ry jechał coraz szybciej i coraz bardziej się rozu-
miał. Otwartość na sztukę i zrozumienie ludzi
sztuki to bez wątpienia główna cecha  ks. Toma-
sza Króla. Dała ona owoce w postaci wydarzeń ar-
tystycznych, które na stałe wpisały się w historię
kościoła św. Tomasza Apostoła. Do takich należą:
Misteria Wschodnie, Groby Pańskie, cykliczne
wystawy w Galerii na Emporach.  Fenomenem
na skalę kraju, stała się „Ursynowska zagroda”, za-
mieniana w okresie Bożego Narodzenia  na Szop-
kę. Nie bez przyczyny, pewien  dziennikarz zaty-
tułował swój artykuł; „Król, Derkacz spółka z o.o.” 

Czym jest kultura? Kultura jest komunikacją, a
więc tym wszystkim co tworzy łączność pomię-
dzy ludźmi i tym co na nich oddziałuje. Ma więc du-
że zastosowanie i możliwości w przestrzeni, jaką
jest kościół. Kultura proponowana w tym miejscu
ma swojego stałego odbiorcę, o którego należy

dbać i szanować go.  Tak to rozumiał i realizował
jako proboszcz ksiądz prałat Tomasz Jerzy Król.

Ksiądz prałat Tomasz Jerzy Król jest już na za-
służonej emeryturze kapłańskiej. Jednak parafia-
nie mogą go widywać w kościele pełniącego po-
sługę kapłańską. Jego prace malarskie można po-
dziwiać w cyklicznych wystawach organizowa-
nych w Galerii na Emporach. Kapłanem o duszy
artysty jest się na zawsze. Sto lat,  Księże Tomaszu
! Służ dalej Bogu i ludziom we wszystkim, co ro-
bisz i tworzysz.  

Ksiądz prałat Tomasz Jerzy Król, wdzięczny Bo-
gu za dar kapłaństwa serdecznie zaprasza do
udziału we Mszy Świętej Jubileuszowej z okazji 50.
Rocznicy Święceń Kapłańskich w kościele św. To-
masza Apostoła 17 grudnia /sobota/ 2016 r. o go-
dzinie 11 30.   J e r z y  D e r k a c z

Podczas zajęć pozalekcyj-
nych uczniowie Szkoły
Podstawowej z Oddziała-
mi Integracyjnymi nr 318
im. J. Ch. Andersena przy
ul. Teligi spotykali się na
warsztatach filmowych.
Celem była realizacja 5-
minutowego filmu o War-
szawie oraz poznanie hi-
storii  życia „zwykłego
człowieka, który dokonał
czegoś niezwykłego” – Eu-
geniusza Szwankowskiego
– historyka, teatrologa,
varsavianisty. 

Spotkania odbywały się w
każdą środę w godzinach 16.30
– 18.30 w kultowej już sali nr 11.
Reżyser Małgorzata Szyszka za-
poznała słuchaczy z surowymi
zasadami budowy scenariusza,
które umożliwiły nam sprawne
określenie czasu    i miejsca akcji,
punkty zwrotne i bez powrotu
oraz punkt kulminacyjny opo-
wieści. Wybraliśmy bohatera –
czyli dokonaliśmy wyboru histo-
rii, którą chcielibyśmy opowie-
dzieć…ufff.

W pierwszej części drugiego
spotkania, pod czujnym reżyser-

skim okiem, uczniowie opraco-
wali storyboardy – czyli szkice
najważniejszych scen. Zamieści-
li w nich swoje  komiksowe po-
stacie, dymki i komentarze. W
drugiej, długo oczekiwanej czę-
ści  z operatorem Panem Wojt-
kiem Jakubczakiem,  uczniowie
wreszcie stanęli za kamerą.
Przydatne okazały się też  nasze
telefony, tablety  i  aparaty foto-
graficzne. 

Nadszedł czas dokonania wy-
boru ujęć, zdjęć i wątków. Była to
najbardziej żmudna i męcząca
część pracy nad filmem, gdyż
każdą minutę trzeba było opi-
sać, aby Pani Sasza – montażyst-
ka – dowiedziała się, o czym
chcemy opowiedzieć. Czy nasz
film jest zgodny ze scenariu-
szem? Oceńcie sami.

24 października w kinie
REJS (KINO KULTURA) – ogło-
szono wyniki konkursu. Nasza
KREDOWA DZIEWCZYNKA
zdobyła wyróżnienie a ZŁOTA
KACZKA uczennic z klasy VI a
zdobyła nagrodę! Dziękujemy
Pani Małgosi Szyszce za warsz-
taty w naszej szkole oraz
wszystkim Rodzicom, a szcze-
gólnie Rodzicom uczniów z kla-
sy VI a, bez których… co tu du-
żo mówić, pewnie nie ruszyli-
byśmy z miejsca… 

Wszystkim dziękujemy za po-
moc w realizacji filmu i wspólną
zabawę.
B o ż e n n a  S z a k a c z - M a r k i e w i c z  –

k o o r d y n a t o r k a  p r o g r a m u  
S z k o ł a  V a r s a v i a n i s t y c z n a

Złoty jubileusz kapłana kulturyWarsztaty filmowe w SP 318
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AALLEE SSZZYYBBKKAA i elastyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel. 668 681 911

PPOOŻŻYYCCZZKKAA do 25 000 zł, 
663 271 508

PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (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

KKUUPPIIĘĘ znaczki, monety, medale,
książki, 601 235 118; 22 253 38 79

KKUUPPIIĘĘ GGRRAAMMOOFFOONN także
polski ewentualnie do

drobnej naprawy, 
600 615 800

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

SSPPRRZZEEDDAAMM łóżko
rehabilitacyjne dł. 220 cm,
sterowane pilotem, 606 241 001

KKUUPPIIĘĘ 1-2 pokojowe, 
501 100 059

KKUUPPIIĘĘ 3-4 pokojowe, 
501 100 059

AAUUTTOO SSKKUUPP
Kupujemy wszystkie auta 

z roczników 1998-2016, w każdym
stanie. Dojeżdżamy na miejsce.

Płacimy gotówką. 
Tel.: 533 730 695

SSPPRRZZEEDDAAMM Volkswagen Polo
1996 r., 505 73 58 27 

AANNGGIIEELLSSKKII, nauczyciel,
doświadczenie, dojazd, 
601 333 707

AANNGGLLIISSTTAA, 
nauczyciel akademicki, 

wszystkie zakresy, 
502 280 165; 22 643 81 23

BBIIOOLLOOGGIIAA, nauczycielka,
dojazd, 607 153 493

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83

MMAATTEEMMAATTYYKKAA doświadczona,
693 329 929

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

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, fizyka, matury,
gimnazjalne, 605 783 233

DDZZIIAAŁŁKKAA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
DDZZIIAAŁŁKKAA narożna 1000 m2

budowlano-handlowa przy trasie
722 Nowy Prażmów, 602 77 03 61

DDZZIIAAŁŁKKAA rolna 2800 m2

Prażmów, 602 77 03 61
KKUUPPIIĘĘ mieszkanie: 

z niepłacącym lokatorem; 
z problemem prawnym;
zadłużone, 796 796 596

RRzzeecczzoozznnaawwccaa mmaajjąąttkkoowwyy
WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Doradztwo przy kupnie/sprzedaży
550033 880022 220033

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::
!KKaabbaattyy, 42 m2, 1 pok. 

z oddzielną widną kuchnią, do
remontu, 601 720 840

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

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

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

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

Las Kabacki, 601 720 840
!MMookkoottóóww, 240 m2, blisko

metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 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 290 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, może być na firmę. 
Cena -  1 450 tys. zł, 601 720 840

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

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

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

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

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKoonnssttaanncciinn - do wynajęcia

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

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

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

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

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

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

WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, 
SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee

mmiieesszzkkaańń ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh ii

cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh ddoo 
kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

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

FFRRYYZZJJEERRCCEE, 2000 zł + procent,
cały etat, 501 143 827

PPRRAACCOOWWNNIIKK na stałe,
transporty, dobra pensja,
Warszawa i okolice, 535 170 170

ZZAATTRRUUDDNNIIMMYY wwooźźnnąą w Szkole
Podstawowej nr 343,
ul.Kopcińskiego 7, Warszawa od
01.01.2017 r.. Tel.kont. 
22 643 84 54 w.22, 
email:sp343@edu.um.warszawa.pl”.

ZZeessppóółł SSzzkkóółł PPuubblliicczznnyycchh w
Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni od zaraz na zastępstwo
na stanowisko pomocy kuchennej
(możliwość zatrudnienia na stałe).
CV proszę przesyłać na adres e-
mail:  kamil.szymanski@zspwmy.
edu.pl, telefon kontaktowy 
(22) 462 85 44.

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 
3x lakierowanie, naprawy,
wymiana listew. Remonty
mieszkań. Tanio, 662 745 557

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, pluskwy, 
606 652 601

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOMMOOFFOONNYY, 603 375 875
DDRRZZEEWWAA, wycinka, 501 311 371
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

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

507 153 734

IIZZOOLLAACCJJEE natryskowe pianą
pur, 668 327 588

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie 

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

602 301 214

KKOOMMPPUUTTEERRYY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, referencje, 
722-920-650

MMAALLOOWWAANNIIEE, szpachlowanie,
ocieplanie poddaszy, 513 137 581

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

NNAAPPRRAAWWAA - lodówki, pralki,
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pprraalleekk 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

NNAAPPRRAAWWAA 
TTEELLEEWWIIZZOORRÓÓWW

502 288 514

PPRRAANNIIEE dywanów i tapicerki
meblowej, 794 027 037

PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNEE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII
tanio, solidnie
501 535 889

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

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

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

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

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

TTEELLEESSEERRWWIISS, 501 829 771

TTVV ffrraannccuusskkaa 
509 610 850 

UUKKŁŁAADDAANNIIEE kostki brukowej,
517 477 531

UUSSŁŁUUGGII mini koparką-
ładowarką, 517 477 531

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem, 
668 327 588

WWYYNNAAJJMMĘĘ TTRRAANNSSIITT
dostawcy, tanio, 

503 023 925

ZZŁŁOOTTAA RRĄĄCCZZKKAA, 791 089 784

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

WWRRÓÓŻŻKKAA doświadczona,
TANIO, 501 623 919

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

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

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Ważne telefony

PierPier ww szy na rszy na r ozgrozgr zzeewkwkęę
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje AAnnddrrzzeejj GGóórrnniieewwiicczz
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

CCzzwwaarrtteekk,, 1155 ggrruuddnniiaa,, 1177..3300::
Występ uczestników warsztatów
tańca irlandzkiego w Domu
Sztuki. Wstęp wolny.* 

SSoobboottaa,, 1177 ggrruuddnniiaa,, 1188..0000:: Ki-
no Dokumentu w Domu Sztuki
zaprasza na pokaz p.n. „Wieczór
Filmowy z Markiem Tomaszem
Pawłowskim”. W programie: fil-
my „Dotknięcie Anioła” i „Cyrk
ze złamanym sercem” oraz spo-
tkanie z reżyserem i producent-
ką. Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 1188 ggrruuddnniiaa,, 1188..0000::
Koncert Świąteczny w wykona-
niu ursynowskiego chóru „Iuve-
nis” pod dyrekcją Jakuba Kacz-
marka. Wstęp wolny.

W Galerii Domu Sztuki czyn-
na jest wystawa „30 lat z Te-
atrem Za Dalekim w Domu
Sztuki”.

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii – Klubu Seniora (Pięcio-
linii 10, 22 643 02 10) i Modelar-
ni Lotniczej (Służby Polsce 1, 22
643 12 82).

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

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

tteell..//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

1177 ggrruuddnniiaa ((ssoobboottaa)) ggooddzz.. 1177 –
Trzeci koncert z cyklu “Muzyka łą-
czy pokolenia” pn. MILION
GWIAZD – przygotowanie arty-
styczne i wokalne: Izabela Wardak,
opracowanie muzyczne i akompa-
niament Eugeniusz Strociak, wy-
stępują uczestnicy warsztatów mu-
zycznych dla dorosłych oraz pod-
opieczni studia wokalnego.

1188 ggrruuddnniiaa ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
1199 – Pastorałka “Przy jednym sto-
le” w wykonaniu zespołu Dereń
autor: Paweł Kochankiewicz, sce-
nariusz i reżyseria - Krystyna Wy-
socka - Kochan, oprawa muzycz-
na - Franciszek Jasionowski.

Wstęp na wszystkie imprezy
na zaproszenia wydawane w Do-
mu Kultury Imielin

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

1155..1122 cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000 –
KLUB PODRÓŻNIKA pt. „JAPO-
NIA”. Spotkanie poprowadzi Ma-
rzanna Wawro (wolontariat)

KKlluubb JJAARR 
uull.. KKoońńsskkii JJaarr 66 

TTeell.. 778899 005522 882233

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

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1155..1122 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z p. Michałem Sikorskim w cyklu
Wieczorów Czwartkowych pt.:
„Islandia od Wikingów do współ-
czesności”

2200..1122 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu
„Dwudziestolecie międzywo-
jenne w Warszawie - artyści
znani i nieznani – kino, teatr,
muzyka” pt.: „Grzegorz Fitel-
berg – kompozytor, dyrygent i
popularyzator muzyki współ-
czesnej”. Po spotkaniu złoży-
my sobie życzenia i podzielimy
się opłatkiem

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

Mistrzostwa Ursynowa 
w Brydżu Sportowym 

będą kontynuowane w 2017 r. 
Taką decyzję podjął burmistrz Ursynowa Robert Kempa. Po uzgodnieniach z prezesem Funda-

cji Tadeuszem Luzakiem ,Zarządem W.Z.B.S i sędziami rozgrywki wracają na ostatnie wtorki
miesiąca i prowadzone będą w C.S.U. ul Polinezyjska 10 o godz. 17.30. Z tego względu uroczyste
podsumowanie tegorocznych -Jubileuszowych Mistrzostw Ursynowa ,połączone z wręczeniem pu-
charów i nagród dla laureatów, odbędzie się 31 stycznia.

Kontynuowane będą również rozgrywki w ramach realizacji Programu “Brydż 60 +’’ Odbywać
się będą – nie cyklicznie – dwa razy w miesiącu w czwartki o godz. 11.00. Program ten ,którego
nie zmienione motto: “Grasz w brydża żyjesz dłużej bez Alzheimera ,”patronuje Koordynator Kra-
jowy-Wiceprezes P.Z.B.S. Marek Małysa i ma licznych sponsorów! Uczestniczyć mogą całe rodzi-
ny, Babcie z wnukami! Zapewniona będzie elitarna obsada wykładowców i sędziów!. Zachęcamy
i zapraszamy wszystkich-NIE tylko mieszkańców Ursynowa, do udziału w obu tych imprezach.

Zrodziła się inicjatywa ,by te czwartkowe Turnieje ciekawie nazwać? Czekamy na propozycję czy-
telników, a dla zwycięzcy przewidziano nagrodę!.

Terminy Turniejów w 2017 r.
A).Mistrzostwa Ursynowa: 31 styczeń,28 luty,28 marzec,25 kwiecień,30 maj,27 czerwiec,25 li-

piec,sierpień Grand Prix,26 wrzesień,31 październik,28 listopad i 19 grudzień 2017 r.
B).Turnieje wewnętrzne-czwartkowe:05 i 26 styczeń,02 i 09 luty, 09 i 23 marzec ,13 i 27 kwie-

cień ,04 i 18 maj ,08 i 22 czerwiec ,13 i 27 lipiec , Grand Prix, 09 i 28 wrzesień ,12 i 26 październik
,09 i 30 listopad ,14 i 28 grudzień 2017 r.

W dniach 22-27 listopada w Libercu odbyły się Tanecz-
ne Mistrzostwa Świata 2016 pod patronem World Arti-
stic Dance Federation. Podczas sześciodniowych zma-
gań tanecznych, na dwóch parkietach swoje umiejętno-
ści taneczne prezentowało ponad 3400 tancerzy z całe-
go Świata.

Wśród nich mogliśmy zobaczyć tancerzy z Ursynowa ze Szkoły
Tańca MDS Mandaryna Dance Studio, które mieści przy ul.Puław-
skiej 543. Szkoła Tańca MDS reprezentowała Polskę w kategorii hip
hop. Wiele razy zagrał Mazurek Dąbrowskiego. Tancerze MDS
zdobyli 5 złotych medali, 4 srebra, 1 brąz, oraz V i VIII miejsce w fi-
nałach, zdobywając przy tym tytuł Mistrza, Wicemistrza, oraz II Wi-
cemistrza Świata WADF (World Artistic Dance Federation) 2016.
Serdecznie gratulujemy.

Ursynowscy
tancerze najlepsi!
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