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U marł Wojciech Młynarski,
w swoim czasie mieszka-
niec Mokotowa, warsza-

wiak z krwi i kości, co najważniej-
sze zaś – bodaj najmądrzejszy bard
naszej rzeczywistości w dobie PRL
i w pierwszym ćwierćwieczu no-
wej Polski. Po znakomitym reży-
serze filmowym Andrzeju Wajdzie
straciliśmy kolejnego wielkiego
twórcę, który po mistrzowsku ope-
rował słowem, narzędziem nieco
już archaicznym w czasach „cywi-
lizacji obrazkowej”. 

J eśli wydział polonistyki Uni-
wersytetu Warszawskiego
miałby się pochwalić doko-

naniami któregoś z absolwentów,
to przede wszystkim musiałby wy-
mienić Młynarskiego, bo świętej
pamięci Wojciech potrafił wyko-
rzystywać język ojczysty z tak nie-
prawdopodobną wszechstronno-
ścią, że się to wprost w głowie nie
mieści. Zdając sobie widocznie
sprawę, iż wiek dwudziesty kom-
pletnie odarł świat z romantyzmu,
Młynarski postanowił sprowadzić
poezję z wyżyn Parnasu, by nadać
swoim poetyckim wypowiedziom
wymiar... prozaiczny. Osobom
akurat zasiedziałym w Warszawie
jego teksty mówiły bardzo wiele. 

B o tylko warszawiak z lat
sześćdziesiątych ubiegłego
stulecia potrafił docenić cel-

ność śpiewanego felietonu „Nie-
dziela na Głównym”. Kto wiedział,

że w późnych godzinach wieczor-
nych jedynie na tym, mocno za-
pyziałym już dworcu kolejowym
można było jeszcze napić się pi-
wa, ten rozumiał, na czym mógł
polegać kultowy charakter Głów-
nego, skąd zresztą można było od-
jechać w wielki świat, na przykład
do Paryża albo dostąpić tam nie-
bywałego luksusu, jakim była
przez czas pewien możliwość za-
brania się do Zakopanego wraz z
własnym... samochodem, który
ładowało się na doczepiony do
składu osobowego wagon towaro-
wy. Świetne to było rozwiązanie,
bo pozwalało na uniknięcie tru-
dów pokonywania zimą zawsze
zdradliwej i korkującej się (do dzi-
siaj) „zakopianki”. 

N a wszystkie smutki niedzie-
la na Głównym – żartowa-
liśmy z kolegami, gdy po

meczu piłkarskim na stadionie
AWF przychodziło nam jechać na
ten dworzec, żeby napić się piwa.
Młynarski, jak widać, napisał swo-
isty dworcowy hymn, nieporów-
nywalny przecież z chamskimi tek-
stami kibicowskich przyśpiewek,
jakie do dzisiaj słyszy się na sta-
dionach. W tamtych latach idący
na Łazienkowską warszawscy kibi-
ce nie lecieli bynajmniej Młynar-
skim, ale walili prosto z mostu:
„Brawo Legia, Górnik ch....j!”. Woj-
ciech zresztą też potrafił operować
wulgarną polszczyzną, czyniąc to
jednak wyłącznie na własny użytek
w formułowanych ad hoc limery-
kach. W wypowiedziach publicz-
nych pozostawał nieskazitelnym
dżentelmenem i nawet tyczące
spraw intymnych komunikaty wy-
śpiewywał z wyszukaną elegancją
(„Dziewczyny, bądźcie dla nas do-
bre na wiosnę!”) – ku rozczuleniu
adresatek owego szlagwortu, któ-
re mogły również docenić obycza-

jowy liberalizm Młynarskiego, do-
skonale wyrażony choćby w śpie-
wanym brawurowo przez Hannę
Banaszak zwierzeniu mężatki
„Mam ochotę na chwileczkę zapo-
mnienia, na miłosny, czarujący
Zwischenruf”. 

A skoro już pojawiło się słów-
ko „szlagwort”, czyli łatwa
do zapamiętania domi-

nanta tekstu piosenki, to nie od
rzeczy będzie wspomnieć, iż szcze-
gólnym sentymentem darzył Mły-
narski najlepszych tekściarzy mię-
dzywojnia, a przede wszystkim
Mariana Hemara („Całuję twoją
dłoń, madame”, „Ten wąsik, ach
ten wąsik!”, „Czy pani Marta jest

grzechu warta?”, „Kiedy znów za-
kwitną białe bzy?”). Jedną z He-
marowych perełek – „Upić się war-
to”, zainscenizowanych przez
Młynarskiego, a wykonaną przez
„Słowiki Ateneum” – można w
każdej chwili podziwiać na
YouTube. Hemarowi poświęcił
Wojciech cały spektakl w Ate-
neum. Tym sposobem kultura
przedwojennej Polski została za
jego sprawą  przetransponowana
do współczesności. 

B ył Młynarski w dużym stop-
niu satyrykiem, ale o wyjąt-
kowo wysublimowanym po-

czuciu humoru, trafiającym do pol-
skiej inteligencji, określonej parę lat

temu pogardliwym mianem „wy-
kształciuchów”. Jeśli coś lub kogoś
wyśmiewał, to było to delikatne
ukłucie szpilką, a nie brutalne ude-
rzenie obuchem. Stąd nieustanne
przypominanie, że choć próbujemy
w coraz większym stopniu sadzić
się na wielki świat, to wciąż pozosta-
jemy daleko w tyle za cywilizacją
Zachodu. „W południe kawka, po
niej lepiej się poczujesz, w krąg Prze-
mysławki europejski zapach czu-
jesz...” – żartował sobie w jednej z
piosenek w okresie, gdy dążąc do
elegancji, pociliśmy się niemiłosier-
nie w koszulach non-iron, sporzą-
dzonych z nieprzepuszczającego po-
wietrza sztucznego tworzywa.

B ogactwo dobieranych tema-
tów sprawiało, że Młynar-
ski trafiał swoimi tekstami

dosłownie do każdego środowiska.
Przeżywającym pierwszą miłość, a
jednocześnie borykającym się z ma-
tematyką uczniom poświęcił zręcz-
nie napisaną piosenkę: „Dwa serca
jak pociągi dwa, z miasteczka B do
miasta A; I z miasta A do miasta B;
I gdzie się mają spotkać, kto to
wie...”. Gdyby wykładał swoim
wierszem matmę, nawet najtępszy
uczeń by wszystko zrozumiał. 

O czywiście, dziś ze szczegól-
nym wzruszeniem powta-
rzamy te szlagworty spod

pióra Młynarskiego, które miały
podtekst polityczny („I choć szale-
je wójt, wy wójta się nie bójta”, Mo-
je ulubione drzewo – leszczyna”,
„Przyjdzie walec i wyrówna”, „Rób-
my swoje”). Pewnie po trosze czer-
pał z Młynarskiego Jurek Owsiak,
rzucając kiedyś śmiałe hasło: „Rób-
ta co chceta”. Prawdopodobnie jed-
na z pierwszych piosenek z tekstem
Wojciecha („Z kim ci tak będzie źle
jak ze mną”) tylko na pozór od-
nosiła się do nieodwzajemnionej
miłości, w gruncie rzeczy odzwier-
ciedlając trudne relacje między Pol-
ską lat sześćdziesiątych a każdym
z jej obywateli. Dlatego przywołu-
jąc filozofię Władysława Barto-
szewskiego („Warto być przyzwo-
itym”), spuentuję swoje wywody
radą, jaką dał kiedyś Młynarskie-
mu kręcący się wokół niego menel:
„Młynarczyk, nie śpiewaj dla kur-
wów”. Sam na wszelki wypadek
zawsze pamiętam o dobrej radzie
wspomnianego menela i staram
się dla „kurwów” nie śpiewać. A w
każdy razie nie tańczyć tak, jak mi
one zagrają.

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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Podatniku, idź na dyżur!
Trwają dyżury pracowników Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów. Celem dyżurów jest

ułatwienie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. Pierwszy z
nich odbył się 20 marca br. W ramach dyżuru podatnicy mieli możliwość uzyskania informacji w
zakresie zasad rozliczenia rocznego podatku dochodowego, a także pobrania i złożenia formularzy
zeznań podatkowych. Kolejne dyżury odbędą się 27 marca br. oraz 3 kwietnia br. w godz. 10.00 –
17.00. Pracownicy skarbówki czekają w Urzędzie Dzielnicy Ursynów  przy al. KEN 61 (parter,
pomieszczenie obok szatni). 

Dodatkowo w sobotę, 25 marca br. w godz. 10.00 – 14.00  w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów
odbędzie się „Ursynowski maraton wysyłania e-deklaracji”. Dyżury oraz maraton to nie jedyna forma
wsparcia ursynowskich podatników. W Urzędzie Dzielnicy Ursynów na I piętrze (w boksie nr 3)
znajdują się dwa stanowiska komputerowe, wyposażone w oprogramowanie umożliwiające
mieszkańcom złożenie deklaracji podatkowych drogą internetową  samodzielnie. 

Warto także pamiętać o Ursynowie wypełniając deklaracje podatkową. Po raz kolejny Urząd
Dzielnicy Ursynów prowadzi akcję „1% zostaw na Ursynowie”, której celem jest wsparcie
ursynowskich organizacji pożytku publicznego (opp) w pozyskaniu środków z odpisów od podatku
od osób fizycznych. Władze dzielnicy zachęcają mieszkańców do wspierania w ten sposób
organizacji, które mają swoją siedzibę na Ursynowie lub takich, których aktywność jest
ukierunkowana na rzecz Ursynowa lub mieszkańców dzielnicy. Nawet najmniejsza kwota to
pomoc, która stanowi nieocenione wsparcie dla lokalnych opp. Lista organizacji dostępna na
stronie internetowej www.ursynow.pl.

Dodatkowe pieniądze dla Ursynowa
Na realizację inwestycji na Ursynowie trafią dodatkowe środki finansowe. W dniu 16 marca br.

na sesji Rady m. st. Warszawy zostały zatwierdzone zmiany w budżecie Ursynowa na 2017 rok oraz
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wzrosną wydatki inwestycyjne, głownie na oświatę.

Dzielnica wywalczyła pieniądze na budowę nowej placówki oświatowej planowanej przy ul.
Zaruby – na projekt i wykup gruntów zaplanowano 5 mln złotych. Znaczna część dodatkowej kwoty
trafi na zadania związane z ursynowską oświatą – będzie to rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310
przy ul. Hawajskiej 7 (1 mln) oraz  przebudowa Przedszkola nr 400 przy ul. Lokajskiego 2 (0,7 mln)
i Przedszkola nr 282 przy ul. Na Uboczu 7 (także 0,7 mln). Powstaną dwa nowe place zabaw – obok
Gimnazjum nr 91 przy ul. Kajakowej 10 oraz dla Szkoły Podstawowej nr 323 (przy obiekcie filii przy
ul. Warchałowskiego 4). Zgodnie z informacją z ursynowskiego urzędu, „dzięki rezygnacji z innego
zadania inwestycyjnego udało się też wprowadzić do planu nowe zadanie inwestycyjne – budowę
boiska przy Szkole Podstawowej nr 81. Środki finansowe zaplanowane na realizację tego nowego
zadania w latach 2017-2018 to prawie 883.000 zł”.

„To będzie dla Ursynowa rekordowy rok w zakresie inwestycji. Pieniądze zostaną przeznaczone
na nową placówkę oświatową przy Zaruby, a także na zadania inwestycyjne dotyczące budowy lub
rozbudowy obiektów oświatowych w pięciu lokalizacjach. Inwestujemy w oświatę, bo dobro dzieci
jest dla nas naprawdę najważniejsze” – informuje Robert Kempa, burmistrz Ursynowa.

Blisko dwieście osób wzięło
udział w Biegu SGGW. Choć
udział w biegu był bezpłat-
ny, jego uczestnicy z chęcią
wspierali finansowo akcję
karmimypsiaki.pl. Przy
okazji tego startu odbył się
też ostatni etap Akademic-
kich Mistrzostw Warszawy
i Mazowsza.

– Trasa w porządku, tylko jak
się wybiegło na otwartą prze-
strzeń, to strasznie wiało. No i
wiadomo, że jak jest mokro, to
trzeba bardziej uważać – powie-
działa  Diana Dawidziuk, zwy-
ciężczyni biegu.

Poziom biegaczy był bardzo
różny. Najlepszym ze startują-
cych dobiegnięcie do mety zaję-
ło siedemnaście minut. Tym
słabszym blisko dwa razy wię-
cej. Na szczęście, mimo warun-
ków, obyło się bez kontuzji. W
zmaganiach udział wzięli zarów-
no amatorzy, dla których to był
jedyny w tym rok start i samo
pokonanie 4,5 kilometrowej tra-
sy był wyzwaniem, jak i  do-
świadczeni akademiccy spor-
towcy walczących o medale i pu-
chary dla swoich uczelni.

- Cykl Akademickich Mi-
strzostw Warszawy i Mazowsza
w biegach przełajowych składa
się z czterech startów. Dwa odby-
ły się jesienią zeszłego roku, dwa
teraz wiosną. Tak się złożyło, że
dwa ostatnie rozgrywaliśmy na
Ursynowie. Najpierw w Powsi-
nie podczas Memoriału Toma-
sza Hopfera i teraz tu na SGGW
– tłumaczył Prezes AZS SGGW
Artur Słomka.

Po ukończeniu zmagań nagro-
dy rzeczowe, puchary i medale
wręczali Prorektor SGGW ds.
Dydaktyki prof. dr hab. Kazi-
mierz Tomala oraz zastępca bur-
mistrza Dzielnicy Ursynów Rafał
Miastowski. Dzielnica wsparła
bieg fundując, jak co roku, pu-
chary.

„To kolejny bieg na Ursyno-
wie, podczas którego zmaga-
niom sportowym towarzyszy-
ła dobra zabawa. Sądzę ze jest
potencjał do tego, aby w przy-
szłości dzięki promocji liczba
uczestników biegu systema-
tycznie zwiększyła się” – po-
wiedział Rafał Miastowski, za-
stępca burmistrza Dzielnicy Ur-
synów.  

ZZwwyycciięęzzccyy::

BBiieegg SSGGGGWW –– kkoobbiieettyy
1. Diana Dawidziuk
2. Magdalena Krawiec
3. Zuzanna Wańczyk
BBiieegg SSGGGGWW –– mmęężżcczzyyźźnnii
1. Konrad Taber
2. Jakub Kozak
3. Moritz Zanetti
Akademickie Mistrzostwa

Warszawy i Mazowsza w bie-
gach przełajowych – klasyfika-
cja generalna

IInnddyywwiidduuaallnniiee –– kkoobbiieettyy
1. Marta Jusińska (SGGW)
2. Joanna Cibicka (UW)
3. Diana Dawidziuk (UW)
IInnddyywwiidduuaallnniiee –– mmęężżcczzyyźźnnii
1. Michał Bernardelli (SGH)
2. Radosław Helon (PW)
3. Filip Babik (PW)
DDrruużżyynnoowwoo
KKoobbiieettyy
1. Uniwersytet Warszawski
2. Szkoła Główna Handlowa
3. Wojskowa Akademia Tech-

niczna
MMęężżcczzyyźźnnii
1. Szkoła Główna Handlowa
2. Uniwersytet Warszawski
3. Politechnika Warszawska

W niedzielę, 19 marca, w sali ursynow-
skiego ratusza im. J.U. Niemcewicza, wy-
startowała Ursynowska Akademia Zdro-
wego Stylu Życia. To wspólna inicjatywa
Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. To
pierwszy z cyklu bezpłatnych wykładów,
które potrwają aż do czerwca.

Słuchaczy uczestniczących w wykładzie inaugu-
racyjnym powitał burmistrz Robert Kempa, który
podkreślił, iż jest to kolejna inicjatywa dzielnicy na
rzecz zwiększania świadomości mieszkańców i
wspierających ich aktywność, tym cenniejsza, że re-
alizowana we współpracy z ursynowską uczelnią,
czyli SGGW. Uczestnicząca w otwarciu przewod-
nicząca Rady Dzielnicy Teresa Jurczyńska-Owcza-
rek zwróciła uwagę na międzypokoleniowy walor
projektu oraz rolę seniorów w kształtowaniu pozy-

tywnych nawyków żywieniowych w rodzinie. Dzie-
kan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Kon-
sumpcji SGGW, prof. dr hab. Krystyna Gutkowska
z radością powitała wspólna inicjatywę dzielnicy
i uczelni, zwracając uwagę, że wpisuje się ona nie
tylko w obchody 40-lecia Ursynowa, lecz także w
obchody analogicznego jubileuszu Wydziału. Wy-
kład inauguracyjny pt. ,,Żywienie dawniej i dziś”
wygłosiła dr hab. Magdalena Górnicka. Tematyka
drugiego wykładu – ,,Diety odchudzające – fakty
i mity”, wygłoszonego przez dr hab. Ewę Lange,
wywołała dyskusję i oraz liczne pytania mieszkań-
ców, chcących skonfrontować docierające zewsząd
informacje na temat cudownych sposobów na
schudnięcie z fachową, racjonalną wiedzą, popar-
ta badaniami naukowymi.

„To międzypokoleniowy projekt, którego celem
jest przedstawienie mieszkańcom Ursynowa rze-
telnej wiedzy na temat zasad prawidłowego żywie-
nia. Wykład inauguracyjny okazał się bez wąt-
pienia sukcesem – zarówno pod względem fre-
kwencji jak i tematyki, która okazała się niezwy-
kle interesująca dla naszych mieszkańców. Uży-
teczną wiedzę można nabyć podczas kolejnych
wykładów, na które serdecznie zapraszam” – pod-
sumowała Przewodnicząca Rady Dzielnicy Tere-
sa Jurczyńska-Owczarek.

Mieszkańcy Ursynowa przez kilka najbliższych
miesięcy będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na
temat prawidłowego żywienia, z uwzględnieniem
potrzeb, indywidualnych uwarunkowań, trybu ży-
cia, schorzeń itp. Wszystko w przejrzystej formie, pre-
zentowane przez wysokiej klasy specjalistów współ-
pracujących z SGGW. Podczas 12 wykładów pla-
nowanych w okresie od marca do czerwca br. miesz-
kańcy Ursynowa dowiedzą się m.in. : co powinny
jeść dzieci, a co seniorzy?, jaka jest rola wody w co-
dziennym żywieniu?, czy sól jest zdrowa?, czy die-
ty alternatywne są zdrowsze?. Zdobyta wiedza po-
zwoli także ustrzec się manipulacji stosowanych w
gastronomii. Kolejne wykłady odbywać się będą w
soboty: 8 kwietnia (na terenie SGGW), 29 kwietnia,
13 i 27 maja (Urząd Dzielnicy) oraz 3 czerwca
(SGGW). Szczegółowy program jest dostępny na
stronie internetowej www.ursynow.pl.

PPAASSSSAA:: CCzzyymm zzaajjmmuujjee ssiięę
PPaańńssttwwaa ssttoowwaarrzzyysszzeenniiee?? 

EELLŻŻBBIIEETTAA BBEETTLLEEJJ:: Stowarzy-
szenie Pacjent Polski rozpoczęło
działalność w lutym 2015 roku.
Pacjent jest podmiotem naszego
działania – my dajemy nadzieję,
zrozumienie oraz wsparcie. Na-
szą misją jest wspieranie osób
dotkniętych chorobami przewle-
kłymi i ostrymi także osób niepeł-
nosprawnych i ich opiekunów
oraz seniorów. “Nadzieja przy-
chodzi do człowieka  wraz z dru-
gim człowiekiem” – to motto wio-
dące naszej organizacji.

WW jjaakkii ssppoossóóbb ppoommaaggaacciiee?? 
Razem łatwiej pokonać wszel-

kie przeszkody, razem łatwiej

zmagać się z chorobą i uwierzyć,
że to, co istnieje, może mieć od-
wracalny, dobry skutek. Dlate-
go staramy się być zawsze bli-
sko osób które stały się pacjenta-
mi, aby przekazać im wsparcie i
wszelką możliwą pomoc. Bo
przecież pacjentem może być
każdy z nas.  Priorytetem jest
także popularyzacja i propago-
wanie profesjonalnej wiedzy z
zakresu nowych technologii me-
dycznych, metod leczenia, pro-
blemów zdrowotnych, a także
praw pacjenta oraz aktywizacja
zawodowa. Ważne aby człowiek
potrafił pokonywać trudności ra-
dząc sobie z chorobą oraz funk-
cjonowaniem we współczesnych
realiach. 

JJaakkiiee ddzziiaałłaanniiaa uuddaałłoo ssiiee zzrree-
aalliizzoowwaaćć?? 

W ramach profilaktyki zdro-
wotnej w 2016 roku przeprowa-
dziliśmy kampanię na temat no-
wotworu prostaty oraz wykłady
z zakresu chorób społecznych –
m. in. choroby Alzheimera, nie-
trzymania moczu u kobiet i męż-
czyzn oraz rehabilitacji w tym
zakresie. W 2016 roku zostały
wydane trzy poradniki autor-
stwa prof. dr. hab. nauk medycz-
nych Piotra Radziszewskiego pt.”
Prostata” oraz “Rak nerki”, a tak-
że praca zbiorowa na temat: “Jak
żyć z nowotworem prostaty”.
Członkowie organizacji biorą
czynny udział w debatach, se-

minariach i konferencjach po-
święconych różnym chorobom
oraz zdrowiu Polek i Polaków, a
także w innych wydarzeniach
jak: Gala Charytatywna w Te-
atrze Narodowym, Dni Ursyno-
wa, Dni Seniora, etc. W 2016 ro-
ku Stowarzyszenie Pacjent Polski
zostało objęte patronatem ho-
norowym przez prestiżową orga-
nizację Pracodawców BCC na
wszystkie organizowane projek-
ty, a także uzyskało patronat ho-
norowy burmistrza Dzielnicy Ur-
synów m. st. Warszawy pana Ro-
berta Kempy na trzy wykłady na
temat nowotworu stercza, które
zostały zorganizowane dla
mieszkańców Warszawy w Urzę-
dzie Dzielnicy Ursynów.

JJaakkiiee ssąą ppllaannyy nnaa nnaajjbblliiżżsszząą
pprrzzyysszzłłoośśćć?? 

W 2017 roku specjalnie  dla se-
niorów zostanie zorganizowany
przez Stowarzyszenie projekt pt.
“ Świadomym seniorem jestem
ja”  pod auspicjami Urzędu Dziel-
nicy Ursynów, który będzie za-
wierał szereg ciekawych wykła-
dów oraz interaktywnych zajęć.

JJaakk mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa
mmooggąą uuzzyysskkaaćć wwiięęcceejj iinnffoorrmmaaccjjii
lluubb wwłłąącczzyyćć ssiięę ww PPaańńssttwwaa ddzziiaa-
łłaanniiaa?? 

Zapraszamy wszystkich chęt-
nych do włączenia się w działania
naszej organizacji. Stowarzysze-
nie posiada stronę internetową
pod adresem www.pacjent-po-

lski.pl oraz funpage www.facebo-
ok.com/pacjent.polski, gdzie znaj-
dują się aktualne informacje oraz
opublikowany jest Biuletyn Sto-
warzyszenia Pacjent Polski pt. „Na-
sze Sprawy”. W 2016 roku Stowa-
rzyszenie Pacjent Polski zostało
wpisane do pierwszego INFOR-
MATORA o organizacjach w Dziel-
nicy Ursynów. W Natolińskim
Ośrodku Kultury “NATOLIN” przy
ul. Na Uboczu 3, w każdą środę w
godz. 9.00 – 11.00 odbywają się
dyżury Członków Zarządu Stowa-
rzyszenia. Liczymy na aktywność
mieszkańców Ursynowa i jeszcze
raz serdecznie zapraszamy do na-
szego Stowarzyszenia.

F o t :  S t o w a r z y s z e n i e  
P a c j e n t  P o l s k i

Bo chory jest najważniejszy!
Rozmawiamy z Elżbietą Betlej, prezesem Stowarzyszenia Pacjent Polski

Wystartowała Ursynowska 
Akademia Zdrowego Stylu Życia 

Bieg SGGW – 200 wspaniałych
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W 2014 roku SM “Służew nad
Dolinką” rozpoczęła realizację
swojej kolejnej inwestycji miesz-
kaniowej “Mozarta - Dom nad
Dolinką”, by w tych dniach sfi-
nalizować przedsięwzięcie. Od-
dany do użytkowania w  I kwar-
tale tego roku budynek doczekał
się w miniony poniedziałek uro-
czystego otwarcia. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa
“Służew nad Dolinką” po raz
kolejny zaskoczyła niekonwen-

cjonalnym działaniem. W nowej inwe-
stycji “Mozarta - Dom nad Dolinką” -
obok 103 mieszkań, garażu wielopo-
ziomowego (nadziemnego i podziem-
nego) na 593 miejsc postojowych i biu-
ra spółdzielni -       znalazło się także
miejsce na imponującą przestrzeń kul-
turalno - społeczną, obejmującą po-
mieszczenia dla filii mokotowskiej bi-
blioteko-wypożyczalni publicznej, osie-
dlowego klubu seniora “Służewiak”,
świetlicy środowiskowej dla dzieci i mło-
dzieży oraz przestronną salę konferen-
cyjno-koncertową. Przewidziane jest
tu także miejsce na grę w ping-ponga,
a po otwarciu biblioteko-wypożyczalni
będzie można miło spędzić czas przy
lekturze prasy na tarasach na najwyż-
szym piętrze.

O ficjalne otwarcie piątego pię-
tra budynku, które w całości
zostało przeznaczone na ce-

le kulturalne, miało miejsce w ponie-
działek 20 marca br. W uroczystości,
obok mieszkańców spółdzielni, wzięli
udział członkowie Rady Nadzorczej z
przewodniczącym Rafałem Miastow-
skim na czele. Licznie przybyli goście
spoza osiedla, m. in. posłowie na Sejm
RP Michał Szczerba i Piotr Liroy-M-
arzec, zastępcy burmistrza dzielnicy
Mokotów Jan Ozimek i Krzysztof Sko-
limowski, radni Warszawy Ewa Łuczyń-
ska i Michał Czaykowski, a także radni
dzielnicy Mokotów - Maria Szreder, Re-
migiusz Grodecki i Patryk Górski. Obec-
ni byli dyrektorzy i przedstawiciele lo-
kalnych placówek kulturalno-oświa-
towych, Służewskiego Domu Kultury,
Mokotowskiej Biblioteko-Wypożyczalni
dla Dzieci i Dorosłych oraz kierownic-
two firm, które realizowały inwestycje.

U roczystość rozpoczęła się od
wystąpienia Grzegorza Ja-
kubca, prezesa zarządu SM

“Służew nad Dolinką”, który podsu-
mował dotychczasowe działania in-
westycyjne spółdzielni, obejmujące
kilka aspektów działalności: inwesty-
cje mieszkaniowe, inwestycje w infra-
strukturę, a także projekty mające na
celu utrwalenie pamięci narodowej.
W ostatnich 12 latach SM “Służew
nad Dolinką” postawiła pięć nowych
budynków mieszkalnych zlokalizowa-
nych przy ulicach Noskowskiego 2,
Puławskiej 255 i 255A, Elsnera 34 i

ostatnio przy ul. Mozarta 1. We
wszystkich tych inwestycjach
uwzględniono prawie 1000 nowych
miejsc postojowych. Inwestycje w in-
frastrukturę obejmowały m. in. budo-
wę ujęcia wody oligoceńskiej, nowo-
czesnego boiska do gry w piłkę nożną,
kilku siłowni plenerowych, przedszko-
la publicznego dla ponad 100 dzieci z
osiedla. Inwestowano także w place i
miejsca zabaw dla dzieci.

I nwestycja “Mozarta - Dom nad
Dolinką” to coś zupełnie wyjąt-
kowego, jak idzie o budownic-

two spółdzielcze. Jej wyjątkowość po-
lega na przyjęciu przez projektantów

założenia, iż harmonia tkwi w detalu.
Wewnętrzny dziedziniec urzeka sta-
rannie dobraną roślinnością. Futury-
styczna pergola, podświetlana fon-
tanna, ławki oraz oświetlenie typu
parkowego tworzą niepowtarzalny
urok. Wysokiej jakości materiały bu-
dowlane, przeszklone zielone balu-
strady balkonowe wraz z pnączami
wspinającymi się po elewacji, efek-
townie kontrastujące z antracytowymi
elementami architektonicznymi, po-

wodują, że “Mozarta - Dom nad Dolin-
ką” to jeden z najbardziej rozpozna-
walnych obiektów mieszkaniowych w
tej części miasta. 

WSM “Służew nad Dolinką”
ceni się historię oraz tożsa-
mość narodową. Społecz-

ność osiedlowa obchodziła uroczyście
90. i 95. rocznicę odzyskania niepodle-
głości, 70. rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego oraz 1050-lecie Chrztu
Polski. Osiedle wzbogaciło się dzięki
tym obchodom o dwa pomniki Orłów -
Białego i Piastowskiego autorstwa Bo-
gusława Niedźwieckiego oraz o zimo-
zielony znak Polski Walczącej. 

Spółdzielnia ma bardzo ambitne
plany na najbliższe lata. Pre-
zes Jakubiec wspomniał w

swoim wystąpieniu o kolejnych projek-
tach inwestycyjnych. Pierwszy z nich, to
inwestycja mieszkaniowa pod nazwą
“Sonata nad Dolinką”, zlokalizowana
tuż przy zejściu do stacji metra “Słu-
żew”. Budowa ruszy już w tym roku. Jej
rozpoczęcie poprzedzi przebudowa zej-
ścia do metra. W miejsce schodów od
strony północno-wschodniej powstaną

schody ruchome. SM “Służew nad Do-
linką” ma także w planach budowę im-
ponującego pod względem architekto-
nicznym budynku mieszkalno-usługo-
wego u zbiegu ulic Wałbrzyskiej i Pu-
ławskiej. W tym roku osiedle wzboga-
ci się również o nowy teren rekreacyjno-
-wypoczynkowy (tzw. Górki Służew-
skie), częściowo realizowany ze środ-
ków Budżetu Partycypacyjnego. Zosta-
ną tam urządzone linarium, plac za-
baw dla dzieci, siłownia plenerowa, bo-
isko do gier sportowych oraz fontanna.

P rezes Grzegorz Jakubiec
zwrócił uwagę na koncepcję
społecznej odpowiedzialności

biznesu, która staje się coraz popular-
niejsza wśród firm i przedsiębiorstw.
Zapomina się jednak, że koncepcja ta
stała u podstaw ruchu spółdzielczego,
który na ziemiach polskich powstał
ponad 200 lat temu. Ideą spółdziel-
czości był solidaryzm społeczny, wza-
jemne wspieranie się i realizacja dzia-
łań na rzecz dobra wspólnego. Prezes
wyraził nadzieję, że SM “Służew nad
Dolinką” nadal będzie rozwijała się
tak dynamicznie jak w ostatnich la-
tach. Są naprawdę dobre perspektywy
i jeśli nie zniszczą ich politycy poprzez
odgórne narzucenie złych rozwiązań
ustawowych, dalszy rozwój jest gwa-
rantowany.

Wprzemówieniu prezesa
Grzegorza Jakubca nie za-
brakło podziękowań dla

wszystkich osób i firm zaangażowa-
nych w proces inwestycyjny. Szczegól-
ne podziękowania prezes przekazał
członkom spółdzielni, którzy swoimi
rozważnymi decyzjami wspierali pla-
ny inwestycyjne. Wiadomo, że każda
inwestycja to także przez jakiś czas
uciążliwości, ale po zakończeniu osiedle
zyskuje “wartość dodatnią”.

Głos zabrali także Jerzy Jan-
kowski - przewodniczący
Związku Rewizyjnego Spół-

dzielni Mieszkaniowych RP, Zbigniew
Janowski - prezes Polskiego Towarzy-
stwa Mieszkaniowego oraz Krzysztof
Skolimowski. Wydarzenie zwieńczył
koncert “Nie mówię żegnaj” w wykona-
niu zespołu “The Jobers”, na który skła-
dały się lubiane piosenki autorstwa
Marka Gaszyńskiego, dziennikarza ra-
diowego i prezentera muzycznego, au-
tora tekstów ponad 150 piosenek. Ma-
rek Gaszyński był gościem specjalnym
uroczystości. 

K oncert stał się przedsmakiem
wydarzeń społeczno-kultu-
ralnych, które będą miały

miejsce na osiedlu po oddaniu nowej
inwestycji. Cieszy fakt, że Służew nad
Dolinką wzbogacił się o kolejne cieka-
we miejsce. Spółdzielni gratulujemy
udanej inwestycji, jak również nowe-
go biura, na które bez wątpienia zasłu-
żyła po ponad 40-letnim pobycie w ba-
rakach pozostałych po dawnym zaple-
czu budowy.

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o :  J a c e k  S a s i n

Inwestycja „Mozarta - Dom nad Dolinką” ukończona

Urzekająca architektura, zieleń i komfort
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Teraz całego PIT-a wypełni urząd, a nie podatnik
! SSkkłłaaddaanniiee rroocczznnyycchh PPIITT-óóww zzoossttaałłoo mmaakkssyymmaallnniiee uupprroosszzcczzoonnee..
!!WWyyssttaarrcczzyy zzłłoożżyyćć oonnlliinnee wwnniioosseekk PPIITT-WWZZ,, aa uurrzząądd sskkaarrbboowwyy ssaamm pprrzzyyggoottuujjee zzeezznnaanniiee ppooddaattkkoowwee nnaa ppooddssttaawwiiee ddaannyycchh,, kkttóórree

ppoossiiaaddaa.. 
!!TToo nnaajjpprroossttsszzyy,, nnaajjsszzyybbsszzyy ii nnaajjppeewwnniieejjsszzyy ssppoossóóbb rroozzlliicczzeenniiaa ddoocchhooddóóww..
!!EEmmeerryyccii ii rreenncciiśśccii pprrzzeekkaażżąą 11 pprroocc.. ddllaa OOPPPP nnaa nnoowwyymm ffoorrmmuullaarrzzuu PPIITT-OOPP,, nniiee mmuusszząą wwyyppeełłnniiaaćć ooddrręębbnneeggoo zzeezznnaanniiaa.. 

Co to jest PIT-WZ
PIT-WZ to wniosek do urzędu skarbowego o sporządzenie zeznania podatkowego (PIT-WZ).
PIT-WZ wystarczy przesłać do właściwego urzędu skarbowego, a ten na podstawie danych z wniosku PIT-WZ oraz posiadanych

informacji od pracodawców lub organów rentowych samodzielnie przygotuje zeznanie podatkowe.
W PIT-WZ podatnik przekazuje urzędowi informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługują-

cej ulgi na dzieci, wydatków na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazaniu 1% podatku
na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Korzyści dla podatnika
Nowa forma rozliczenia to, jak do tej pory, najprostszy i najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów. Oznacza oszczędność cza-

su i minimalizuje ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu rocznym, które wynikają z przepisywania danych z informacji od płatni-
ków (np. z PIT-11) czy błędów rachunkowych. Samodzielne wypełnienie zeznania podatkowego i załączników, w których wykazy-
wane są ulgi, nierzadko sprawia problemy podatnikom. Ponieważ urząd skarbowy sam wypełni zeznanie, to rozliczenie się drogą
elektroniczną zajmie teraz nie więcej niż kilka minut.

Jak złożyć PIT-WZ 
Wniosek o sporządzenie zeznania będzie można złożyć wwyyłłąącczznniiee eelleekkttrroonniicczznniiee za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub sys-

temu e-Deklaracje, udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, lub za pomocą bankowości elektronicznej.
Urząd w ciągu maksymalnie 5 dni prześle na podany przez podatnika adres poczty elektronicznej e-mail z linkiem do gotowego

zeznania podatkowego. Zeznanie będzie można zaakceptować lub odrzucić do upływu terminu składania zeznań - w 2017 r. 
to 2 maja. Jeżeli podatnik w tym terminie nie podejmie żadnych czynności, jego zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane.

PIT-WZ przez bankowość elektroniczną i Profil Zaufany
Do współpracy przystąpili również partnerzy zewnętrzni. Dzięki temu od 15 marca będzie można wysłać PIT-WZ również za po-

średnictwem bankowości elektronicznej, a w przyszłości również np. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
Aktualnie o sporządzenie PIT-WZ przez urząd skarbowy będzie można zawnioskować za pośrednictwem banków PKO Bank Pol-

ski (wraz z Inteligo), BGŻ BNP Paribas (wraz z BGŻOptima) i Raiffeisen POLBANK. Wystarczy zalogować się do swojego konta za
pomocą standardowego uwierzytelnienia (czyli np. loginu i hasła), które te banki na co dzień stosują do weryfikacji posiadaczy ra-
chunków.  Po wypełnieniu PIT-WZ należy wysłać wniosek do urzędu.

Podatnicy będą także mogli skorzystać z Profilu Zaufanego, czyli bezpłatnego rodzaju podpisu elektronicznego, który umożliwia zała-
twianie spraw w serwisach administracji publicznej bez konieczności wychodzenia z domu (online). Założenie takiego profilu w swoich
systemach transakcyjnych oferują banki: PKO Bank Polski (wraz z Inteligo), Bank Millennium i ING Bank Śląski przez system Moje ING.
Po wypełnieniu PIT-WZ na Portalu Podatkowym będzie dostępna opcja podpisania za pomocą Profilu Zaufanego zarówno wniosku PIT-
WZ o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy, jak i akceptacji przygotowanego przez urząd rozliczenia PIT-37.

Kiedy złożyć wniosek
Już teraz zachęcamy do korzystania z nowej formy rozliczenia z urzędem skarbowym. Wniosek dotyczący dochodów za 2016 r.,

można składać mmiięęddzzyy 1155 mmaarrccaa aa 1188 kkwwiieettnniiaa 22001177 rr..

1 procent dla OPP bez odrębnego zeznania
Dzięki nowym przepisom podatnicy będą mogli również skorzystać z nowego formularza PIT-OP – czyli oświadczenia o przeka-

zaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (OPP). Jest on przeznaczony dla tych podatników podatku PIT, którzy są oso-
bami fizycznymi i otrzymali od organów rentowych roczne obliczenie podatku PIT-40A oraz chcą przekazać 1% podatku wybranej
OPP. Do tej pory musieli składać zeznanie podatkowe, teraz – jeśli złożą PIT-OP – to urząd przekaże wybranej organizacji 1% po-
datku.  PIT-OP będzie można złożyć elektronicznie, przy użyciu dostępnego na Portalu Podatkowym formularza online, formula-
rza interaktywnego, aplikacji e-Deklaracje Desktop, a także za pośrednictwem bankowości internetowej i papierowo. Oświadcze-
nie za rok 2016 można składać oodd 1155 mmaarrccaa ddoo 22 mmaajjaa 22001177 rr.. 

PIT-WZ i PIT-OP na Portalu Podatkowym
Informacje dotyczące składania PIT-WZ i PIT-OP wraz z przydatnymi pytaniami i odpowiedziami, instrukcjami oraz możliwością
wyszukania lub sprawdzenia ich statusu są dostępne na PPoorrttaalluu PPooddaattkkoowwyymm MMiinniisstteerrssttwwaa FFiinnaannssóóww .
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

W sobotę 18 marca już po raz trzeci w gminie Lesznowola odbyła się widowiskowa
Gala Sportu. Organizatorem imprezy była wójt Gminy Lesznowola wraz z leszno-
wolskim samorządem oraz tamtejszym Centrum Sportu. 

Galę poprowadził Piotr Dębowski, znany dziennikarz, prezenter i komentator sportowy. Nagrody
i wyróżnienia dla najlepszych lesznowolskich sportowców wręczali m.in. Erwina Ryś Ferens – pan-
czenistka, olimpijka, medalistka mistrzostw Europy i świata, Anna Jakubczak – 

Nagrody otrzymały osoby, które w 2016 r. osiągnęły sportowe sukcesy – Tomasz Szala, Adrian Ko-
ciszewski, Piotr Osmólski, Piotr Grzenda, Paweł Grzenda, Stanisław Palęcki, Ida Palęcka, Weronika
Tatar oraz Mateusz Kuśnierkiewicz. Uczniowie z Zespołów Szkół Publicznych odebrali statuetki za wy-
sokie osiągnięcia sportowe na szczeblu międzypowiatowym i wojewódzkim. 

Wyróżnienia otrzymali także dyrektorzy szkół i nauczyciele wychowania fizycznego – Dorota Ma-
inka ze szkoły w Mrokowie, Grażyna Radkiewicz z Nowej Iwicznej, Iwona Radziewicz oraz Paweł Ja-
nus z Lesznowoli. Pośmiertnie został odznaczony Andrzej Radziewicz – nauczyciel wychowania fizycz-
nego ze szkoły w Lesznowoli. W Jego imieniu statuetkę odebrała córka Katarzyna Radziewicz.

Wyróżnienia trafiły również do lesznowolskich klubów i stowarzyszeń sportowych reprezentują-
cych różne dyscypliny – od piłki nożnej po kyudo, czyli tradycyjnego łucznictwa japońskiego. Są to
UKS Iwiczna, UKS Lesznowola, UKS Lolek Łazy, FC Lesznowola, UKS Orlęta Mroków, Mazowiecki Klub
Karate Kyokushin, MUKS Krótka Mysiadło, Inter Łazy, KS KA Sport Iwiczna, Uczniowski Klub Judo
Iwiczna, Klub Motorowy X Racing Lesznowola, Stowarzyszenie Sportowe Wiśniewski Kickboxing, Wal-
ka Kosów, Klub Kyudo Tametomo, Klub kung fu/wushu Złoty Lew oraz Akademia Soccerschool.

Podczas Gali wielokrotnie podkreślano, że edukacja i sport są priorytetem dla lesznowolskiego sa-
morządu, który stara się zapewnić młodym i starszym mieszkańcom znakomite warunki do rozwoju
różnorodnych dyscyplin sportowych. Za sprawą czerwonego dywanu prowadzącego do sceny wszy-
scy nagrodzeni mogli poczuć się niczym oskarowe gwiazdy. Sobotnia uroczystość miała także znako-
mitą oprawę artystyczną. Przed publicznością wystąpiła skrzypaczka Agnes Violin, która koncertuje
na autorskich diamentowych skrzypcach elektrycznych. A g n i e s z k a  K a ź m i e r c z a k  –  B o r o ń

C e n t r u m  S p o r t u  w  G m i n i e  L e s z n o w o l a

Ogłoszenie wyników i uroczy-
ste wręczenie dyplomów odbyło
się 15 marca w Europejskim Cen-
trum Matecznik „Mazowsze” w
Otrębusach, podczas konferen-
cji poświęconej samorządności i
monitorowaniu rozwoju woje-
wództwa mazowieckiego. Wło-
darzom najdynamiczniej rozwi-
jających się gmin gratulował
marszałek województwa mazo-
wieckiego Adam Struzik wraz z
autorem rankingu profesorem
Eugeniuszem Sobczakiem z Po-
litechniki Warszawskiej.

Ranking ocenia samorządy za
pomocą 15 różnych wskaźni-
ków, które dotyczą obszarów
rozwoju gospodarczego, spo-
łecznego i ochrony środowiska.
Bierze pod uwagę między inny-
mi wydatki majątkowe i inwe-
stycyjne samorządu, liczbę pod-
miotów gospodarczych działa-
jących na terenie danej gminy,
czy procent mieszkańców korzy-
stających z kanalizacji i wodo-
ciągów. 

W Otrębusach poruszano
również aktualne tematy zwią-
zane z projektem ustawy metro-
politalnej oraz propozycją wpro-
wadzenia dwukadencyjności w
samorządach. Ciekawej dyskusji
ekspertów, w tym prawników w
osobach prof. Huberta Ireneusza
Izdebskiego oraz byłego prezesa
Trybunału Konstytucyjnego Je-
rzego Stępnia, przysłuchiwali się
przedstawiciele samorządów z
całego Mazowsza – wójtowie,
burmistrzowie, prezydenci miast
oraz starostowie. A . A .

Lesznowola najlepszą 
gminą wiejską Mazowsza!

Sportowe Oskary w Lesznowoli rozdane

Gmina Lesznowola zajęła pierwsze miejsce w regio-
nalnej – mazowieckiej edycji Rankingu Zrównowa-
żonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorial-
nego 2016. 

Piąte urodziny Fundacji Kluboteka Dojrzałego Człowieka

Jak integrować mieszkańców Ursynowa
Kluboteka na co dzień działa
przy ul Lanciego 13, ale urodzi-
ny świętowała w gościnnej Szko-
le Podstawowej nr 330 przy uli-
cy Mandarynki 1, gdzie można
było w pełni zaprezentować się
lokalnej społeczności.

Na jeden dzień stołówka zmieniła się
w klubotekowe centrum aktywności –
pomogli wolontariusze i harcerki ze
szkolnej drużyny ,, Młody las”. Rozsta-
wiono warsztaty rękodzieła, gdzie moż-
na było własnoręcznie zrobić oryginal-
ne korale i wełniane ptaszki, a tuż obok
wykleić piękny obrazek – wszystkie pra-
ce pomagali robić nasi klubowicze.

Na stołach obok rozstawiono gry
planszowe dla graczy od lat 3 do 103 –
każdy chętny, pod okiem instruktorów
z fundacji, mógł wybrać interesujący
tytuł, poznać reguły i grać do woli. By-
ły pędzące żółwie, jeże, kot Stefan, ro-
bale, wyścig z mumią, duszki, mnóstwo
śmiechu i pozytywnych emocji.

Pomiędzy atrakcjami można było po-
dziwiać prace klubowiczów wykonane
w czasie zajęć w klubotece – mydełka
glicerynowe, biżuterię, ozdoby domo-
we, maskotki i wiele innych unikato-
wych drobiazgów.

Odwiedziło nas wielu gości – rodziny
i przyjaciele klubowiczów, uczniowie,
ale też liczni mieszkańcy Ursynowa cie-
kawi naszych działań i chętni do udzia-
łu w międzypokoleniowej zabawie.

Kiedy dzieci się bawiły, mamy i bab-
cie mogły nauczyć się od amazonek –
Krystyny Sikorskiej-Krajewskiej i Bian-
ki Mirskiej  ze Stowarzyszenia Amazo-
nek Warszawa ,, Centrum ‘’ – jak badać
piersi, a to ważna profilaktyka, o której
często mówimy w klubotece.

Wieczorna gala 5-lecia fundacji roz-
poczęła się wspólnym zaśpiewaniem
piosenki z tekstem Wojtka Dąbrowskie-
go – ,,Kluboteka, kluboteka”. W progra-
mie artystycznym wystąpili dla nas mło-
dzi wolontariusze: skrzypaczka Agniesz-

ka Nawrot w repertuarze Jana Seba-
stiana Bacha oraz uczniowie i  absol-
wenci ursynowskiego liceum im. Kos-
sutha – Katarzyna Jasica – śpiew i Rafał
Pilzak – gitara klasyczna, a Kamil Ba-
ran zajął się całą obsługą techniczną
spotkania. Piosenkę „Uśmiechnij się” z
repertuaru Anny German podchwyciła
publiczność i śpiewała razem z Kasią.

Szczególny był dla nas występ klu-
bowiczów. Anna Piasecka zarecyto-
wała wiersz ,,Jak ja się czuję” Józe-
fy Juchy, Bożena Sitek i Henryk Dit-
chen deklamowali utwory własne,
Bogdan Popiński zagrał na akorde-
onie francuskie melodie, a Maria By-
chawska przygotowała quiz „Bigos
Literacki.

Najważniejszymi uczestnikami byli
nasi KLUBOWICZE działający zgodnie
z mottem;  ,, dawać siebie innym – in-
tegrować, nie dzielić ‘’.

Wśród licznych gości byli też wicebur-
mistrz Ursynowa Łukasz Ciołko, radna
Ewa Cygańska, dyrektor liceum im. Kos-
sutha Anna Jurek i nauczycielka Dorota
Myśliwska, a także dyrektor  Przedszko-

la nr 400 Agnieszka Orłowska, przewod-
nicząca Rady Seniorów na Ursynowie
Irena Wuttke-Miszczak, przedstawiciel
Mazowieckiej Rady Seniorów -  Krzysz-
tof Łebkowski, założyciele i fundatorzy
fundacji oraz wielu innych przyjaciół.

Zebrani obejrzeli specjalny film poka-
zujący 5 lat działalności kluboteki – 22
projekty, 23 rodzaje zajęć i warsztatów
i ponad 700 osób zaangażowanych w
ich realizację.

Wśród Klubowiczów jest ogromna
grupa wolontariuszy, zawsze chętnych
do działania na rzecz innych - DOCE-
NIAMY i DZIĘKUJEMY! 

Wśród nich są HEROSI WOLONTA-
RIATU, bez których nasza działalność
nie byłaby możliwa:

Joanna Barciszewska, Joanna Bukła-
ha, Henryk Ditchen, Anna Darewicz,
Jacek Felak, Jolanta  Nozderka, Ewa
Sobolewska, Anna Sobolewska, Urszu-
la Sawicka-Machej, Lena Sikora, Ma-
ryla Zieleniewska-Felak, Łukasz Na-
wrot, Barbara Janowska, Sebastian Po-
lak, Edward Skrzypczak, Elżbieta Ruta,
Nina Wolf, Marzanna Wawro.

Fundacja przyznała również dwa
CERTYFIKATY PRZYJAŹNI – Aurelii Ilo-
nie Paruch i Wojciechowi Dąbrowskiemu
w dowód pamięci, współpracy, przyjaź-
ni, działań na rzecz drugiego człowieka
oraz budowania wizerunku fundacji.

KLUBOTEKA TO KLUBOWICZE – ich
zapał do działania, ich pomysły. KLUBO-
TEKA  to szczególne miejsce, w którym
staramy się stwarzać możliwości i wciąż
szukamy środków na ich realizację.

Wszystkim BARDZO DZIĘKUJEMY
za wspólne 5 lat, za udział w uroczy-
stości i cudowne życzenia. Dyrekcji
szkoły podstawowej nr 330 za użycze-
nie miejsca dla naszych obchodów, a
redakcji PASSY za promowanie na-
szych działań.

M a g d a  D ą b r o w s k a  –  p r e z e s  F u n d a c j i
K l u b o t e k a  D o j r z a ł e g o  C z ł o w i e k a

I r e n a  K a r p o w i c z  –  w i c e p r e z e s

Mówią prezeski
MMaaggddaa DDąąbbrroowwsskkaa:: Po pięciu latach funkcjonowania Kluboteki mamy ogromną satysfakcję. Przez ten czas zrodziło się

tu coś wprost niewyobrażalnego. Wokół nas zgromadziło się mnóstwo bardzo ciekawych, twórczych osób. Myślimy więc o
dalszym rozwoju placówki. Przypomnę, że inicjatorkami powołania Kluboteki byłyśmy obie z Ireną. Dziś mamy aż 700 klu-
bowiczów, którzy tworzą jedną wielką rodzinę, nawzajem się wspierając. Jeśli komuś coś potrzeba, to natychmiast znajdzie
się ktoś chętny do pomocy. 

IIrreennaa KKaarrppoowwiicczz:: Siedziba Kluboteki to lokal prywatny połowa korpusu działających u nas osób to wolontariusze. W Fun-
dacji nie ma ani jednej osoby zatrudnionej na etacie. Całymi dniami gościmy chętnych do korzystania z naszych propozy-
cji: nauki rękodzieła albo języków obcych, śmiechoterapii, gier. Na czwartkowe spotkania dyskusyjne przychodzi od 50 do
70 osób i czasem brakuje krzesełek. Seniorzy potrafią więc usiąść na poduszce na podłodze i wcale nie narzekają. 
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Gośćmi mieszkańców Ursynowa, za-
proszonymi przez organizatora spotka-
nia Stowarzyszenie “Projekt Ursynów”,
byli przedstawicie budowniczych POW:
inwestora – Głównej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad, nadzoru – Egis Pol-
ska Inżynieria i wykonawcy odcinka ur-
synowskiego – firmy Astaldi.

Krótkie omówienie przebiegu inwe-
stycji, umożliwiające uporządkowanie
wiedzy o planach budowy, zostało do-
konane  przez przedstawicieli Egis Pol-
ska Inżynieria: Jolantę Stawiarską –
eksperta ds. komunikacji społecznej i

Konrada Żabika – weryfikatora doku-
mentacji projektowej. 

Budowa Południowej Obwodnicy
Warszawy obejmuje trzy zadania, z któ-
rych pierwsze – zadanie A – to budowa
odcinka ursynowskiego. Zadanie to re-
alizowane jest od węzła Puławska (ale
bez tego węzła) do węzła Przyczółkowa
(również bez tego węzła). Obejmuje
dwa węzły drogowe:  Ursynów Zachód
(rejon Gandhi i Płaskowickiej) i Ursy-
nów Wschód (rejon skarpy ursynow-
skiej) oraz tunel pod Ursynowem. 

Tunel poprowadzony m. in. pod ul.
Płaskowickiej i linią metra, najdłuższy
zbudowany dotychczas w Polsce, bę-
dzie miał około 2 km długości, dwie
jezdnie po 3 pasy ruchu (każdy 3,5 m
szerokości) oraz pas awaryjny i drogi
ewakuacyjne szerokości 1 metra. Tu-
nel wejdzie pod ziemię pomiędzy ul.
Gandhi i ul. Pileckiego, a wychodzić
będzie na skarpie ursynowskiej. Wjazd
z Ursynowa na POW będzie możliwy
tylko w dwóch miejscach: poprzez wę-
zeł Ursynów Zachód oraz poprzez wę-
zeł Ursynów Wschód. Układ komunika-
cyjny nad tunelem zasadniczo nie zmie-
ni się. Większość odcinków naziemnych
będzie osłonięta ekranami ograniczają-
cymi emisję hałasu.

Realizowany już obecnie pierwszy
etap prac obejmujący wdrożenie tym-
czasowej organizacji ruchu składa się z
trzech faz:

- przebudowa odcinków i budowa
nowych jezdni, chodników i dróg ro-
werowych (od 1 do 27 marca),

- ogrodzenie terenu prac i miejsca
wykopu, likwidacja kolizji z istniejący-
mi instalacjami podziemnymi  (ok. 1
miesiąca - kwiecień),

- przebudowa i wzmacnianie tunelu
linii metra, przygotowujące do zbudo-
wania pod nim tunelu drogowego (do
grudnia 2018 r.).

“Niestety, jak w większości inwesty-
cji drogowych, zawsze są jakieś ograni-
czenia” – stwierdził lapidarnie Konrad

Żabik z Egis Polska Inżynieria, przypo-
minając o likwidacji lewoskrętów w re-
jonie KEN i Płaskowickiej oraz  objaz-
dach, m. in. ulicą Cynamonową. Roz-
wiązanie z wykorzystaniem do objaz-
dów ul. Cynamonowej, zwiększające
tam znacznie natężenie ruchu, zostało
już zatwierdzone przez Inżyniera Ru-
chu m. st. Warszawy. Tego samego In-
żyniera Ruchu, który blisko rok temu za-
twierdził zwężenie ul. Cynamonowej
w celu wydzielenia pasów rowerowych
malowanych na jezdni oraz liczne wy-
sokie azyle i ograniczniki, uniemożli-

wiające np. ominięcie stojącego na przy-
stanku autobusu czy samochodu próbu-
jącego skręcić w lewo. Ot, taka specyfi-
ka: zwężamy za publiczne pieniądze z
Budżetu Partycypacyjnego a potem do-
kładamy ruchu...

W tym momencie ruszyła lawina py-
tań z sali, choć jeszcze trwała prezenta-
cja wprowadzająca. Jednak inż. Kon-
rad Żabik konsekwentnie uspokajał
emocje: “tak, światła będą”, “organiza-
cja tymczasowa, powróci stan poprzed-
ni”, “teraz jeszcze nie, decyzje będą w
następnych etapach”.

Po omówieniu pozostałych zadań,
wykraczających poza obszar Ursyno-
wa i zakończeniu prezentacji, przyszła
wreszcie pora na pytania z sali. Prowa-
dzący spotkanie Maciej Antosiuk z “Pro-
jektu Ursynów”, pomny wcześniejszej
niesubordynacji uczestników, zapropo-
nował zapisywanie się na listę pytają-
cych, co bardzo usprawniło dalszy prze-
bieg dyskusji. 

Kilkadziesiąt zadanych pytań moż-
na pogrupować w kilku obszarach te-
matycznych, obejmujących: problema-
tykę ekologiczną, zmiany i utrudnienia
komunikacyjne, niedogodności i po-
tencjalne zagrożenia dla mieszkańców
oraz pytania wykraczające poza kompe-
tencje budowniczych POW (np. proble-
matyka lokalizacji bazarku “Na dołku”).

Już pierwsze zadane pytania doty-
czyły spraw zagrożenia środowiska, co
wskazuje na ważność tego tematu dla
ursynowian.  Nic dziwnego – mieszka-
my poza ścisłym, zatłoczonym centrum
Warszawy, na terenach zielonych i kie-
dyś przyrodniczo czystych – zanim nie
zniszczyliśmy ich hektarami betono-
wych blokowisk. I chcielibyśmy żeby
pozostało możliwie dużo tej pierwot-
nej, zdrowej przyrody, jeszcze przez
nas, ursynowian nie zniszczonej. 

Na pytania mieszkańca: “Prosiłbym o
wskazanie na mapie miejsc wylotu spa-
lin z tunelu”, jaki będzie wpływ tego
tunelu na cieki wodne i jak to wpłynie

na roślinność” – dyrektor Tomasz Kwie-
ciński z GDDKiA odpowiedział spokoj-
nie: “Wylot spalin ? – przy portalach
wschodnim i zachodnim” oraz “nie
stwierdzono negatywnego wpływu na
wody podziemne, zgodnie z opracowa-
nym raportem”. 

Jednak odpowiedź na następne, bar-
dziej precyzyjnie zadane pytania o od-
ległość wyrzutni spalin od najbliższej
zabudowy mieszkalnej oraz o to, czy
przewidziano oczyszczanie spalin, po-
zostawiła bardziej niepokojący obraz.
Odległość 170 m od najbliższych blo-
ków i – jak wynikało z odpowiedzi –
brak oczyszczalni spalin w przypadku
np. portalu zachodniego oznacza, że
przy dominujących zachodnich kierun-
kach wiatru trujące spaliny będą płynę-
ły w kierunku Wyżyn i Imielina. Pa-
trząc na determinację pytających i dys-
kutujących mieszkańców trudno
oprzeć się wrażeniu, że temat ten jesz-
cze powróci.

Więcej konkretów uzyskali pytający
o zagadnienia komunikacyjne, w tym o
zachowanie przejezdności al. KEN i ul.

Rosoła. Dyrektor Tomasz Mołdys z
Astaldi zapewniał, że przejezdność za-
sadniczo będzie zachowana i dodał:

– Projekt organizacji ruchu jest w fa-
zie uzgadniania i czekamy na decyzje co
do ZRID (Zezwolenie na Realizację In-
westycji Drogowej), żeby rozpocząć.
Gdy już będziemy mieli wszystko uzgod-
nione, to w ten sam sposób jak dzisiaj,
pokażemy jak będzie wyglądać organi-
zacja ruchu. Na pewnych etapach trze-
ba będzie przełożyć jezdnie, zrobić tzw.
by-pass, a potem wszystko ponownie
wróci do stanu poprzedniego.

Natomiast na pytanie o możliwość
przeniesienia przez ul. Gandhi nowego
ruchu do i z Ursynowa, dyr. Kwieciński
z GDDKiA odpowiedział, że “Zadanie to
jest realizowane przez Zarząd Miejskich
Inwestycji Drogowych i jest obecnie na
etapie przygotowywania i uzyskiwania
decyzji o ZRID. Z założenia ma się zgrać
z naszą realizacją”.

Niepokój mieszkańców wzbudzała
możliwość zmian przebiegu linii auto-
busowych. “Czy pętla autobusowa przy
ul. Płaskowickiej zostanie?” Na to pyta-
nie dyrektor Mołdys odpowiedział krót-
ko “Tak, pętla autobusowa zostaje” i
dodał “Nie będzie przerw w kursowa-
niu linii metra”.

“A ile autobusów będzie na ul. Bel-
gradzkiej pomiędzy Stryjeńskich i al.
KEN?” Szerzej na to pytanie odpowie-
dział Mateusz Witczyński, rzecznik pra-
sowy Astaldi:

– Wprowadzone zostaną dwie zmia-
ny. Autobus 136 pojedzie inną trasą.
Natomiast 504, jadąc do Śródmieścia,
z KEN skręci w prawo na teren pętli i
stamtąd w kierunku ul. Płaskowickiej.
Trzeba jeszcze pamiętać, że ZTM nie
może z tak dużym wyprzedzeniem wy-
dać tras objazdowych, kiedy jeszcze nie
ma ZRID. Zwykle zasadą jest, że ZTM
przygotowuje zmiany tras na tydzień
przed zmianą organizacji ruchu.

Korzystanie przez ursynowian z S2
będzie w dużej mierze uzależnione od

możliwości wjazdu na jezdnie tej drogi
szybkiego ruchu, a więc oddania do
użytkowania węzłów Ursynów Zachód
i Wschód.

“Kiedy będą oddawane węzły Ursy-
nów Wschodni i Zachodni, czy będzie
można z nich korzystać od razu, czy w ja-
kimś późniejszym terminie?” – pytał
mieszkaniec Ursynowa Paweł Gucman.
“Do czasu realizacji przez m. st. Warsza-
wa odcinka do ul. Branickiego, umożli-
wiającego wjazd na ten węzeł, możli-
wość wjazdu na S2 będzie z węzła Przy-
czółkowa. Węzeł sam w sobie nie będzie
miał problemów, tylko pewna relacja nie
będzie mogła być wykorzystywana przez
kierowców od razu” –  wyjaśniał Konrad
Żabik z Egis Polska Inżynieria. Zaś dyr. To-
masz Kwieciński z GDDKiA dodał “Węzły
Ursynów Wschód i Zachód będą realizo-
wane zgodnie z harmonogramem do
sierpnia 2020 r. Natomiast podłączenie
węzła Ursynów Wschód do Wilanowa, to
jest odcinek ul. Braci Walijskich, realizo-
wany jest przez Miasto. Na chwilę obec-
ną nie mamy wiążących informacji od
Miasta, kiedy zostanie zrealizowany”. 

“A czy były dokonywane analizy
drgań” – dopytywał dalej Paweł Guc-
man. – Jest już opracowany bardzo
szczegółowy projekt monitoringu wpły-
wu realizacji samej inwestycji na oto-
czenie, zapewniał dyrektor Tomasz
Kwieciński.  Będzie to realizowane w
systemie ciągłym, żeby zauważyć, czy
drgania przekraczają dopuszczalne
normy, jak również część tego monito-
ringu pozostanie na etap eksploatacji i
też będzie monitorowana przez Gene-
ralną Dyrekcję. Część monitoringu jest
już wprowadzona – przekonywał dy-
rektor Kwieciński.

“Ale jeśli mówimy o wpływie inwesty-
cji na otoczenie, to w których konkret-
nie miejscach będą instalowane ekrany
dźwiękochłonne?” – pytała pani
Agnieszka, dziennikarka z Radia Ursy-
nów. – Będą dwa takie miejsca – odpo-
wiedział Tomasz Kwieciński. – Jedno
w rejonie węzła Ursynów Zachód po
południowej stronie,  a drugie w rejonie
węzła Ursynów Wschód po stronie pół-
nocnej.

“A czy wykonawca będzie zobowiąza-
ny naprawić szkody drogowe spowo-
dowane przez ciężki sprzęt?” – zapyta-
ła znów dziennikarka. – Nasze zaplecze
sprzętowe i baza jest zlokalizowana na
terenie wynajętym od SGGW naprze-
ciwko Straży Pożarnej – włączył się To-
masz Mołdys, dyrektor kontraktu z
Astaldi.  Droga technologiczna dla cięż-
kiego sprzętu będzie na trasie budowy
tunelu i po zakończeniu budowy
wszystko zostanie przywrócone do sta-
nu początkowego.

Ursynowianie z dłuższym stażem
dobrze pamiętają niedogodności zwią-
zane z rozległymi wykopami budowy
linii metra, kurzem, pracą młotów wbi-
jających stalowe szyny. Temat ten po-
ruszyła mieszkanka z pobliża ul. Pła-
skowickiej: “Jak ta budowa będzie od-
czuwana dla mieszkańców okolicz-
nych domów. Czy będzie hałas, drga-
nia, kurz w pobliżu ulicy? Czy w nocy

też będą prowadzone roboty, czy tylko
w ciągu dnia?” – pytała zaniepokojona.
Wątpliwości nie do końca rozwiał dyr.
Tomasz Mołdys: – Nie zakładamy prac
nocnych. Jeśli chodzi o prace budow-
lane, to będzie wyglądało mniej więcej
tak,  jak się budowało na Ursynowie
np. metro. Będziemy chcieli być jak
najmniej uciążliwi. 

Pani Małgorzata Wójcickazapytała,
jak ma się realizacja tunelu metodą
odkrywkową do zachowania ciągło-
ści ul. Płaskowickiej. – To nie będzie
dokładnie metoda odkrywkowa, ale
podstropowa – odpowiedział Marek
Mrugała, inżynier rezydent z Egis Pol-
ska Inżynieria. – Najpierw zostaną
wbudowane w głąb boczne ściany
szczelinowe. Przy grubości ok. 1 m
będą sięgały głębokości kilkunastu
metrów. Potem na górze zwieńczone
zostaną stropy i dopiero spod tego
stropu będzie wybierana ziemia. Ca-
ła konstrukcja to jakby odwrócona li-
tera U. I proszę się nie bać o budynki,
wszystko jest monitorowane. Kontak-
towaliśmy sie ze wspólnotami w rejo-

nie budowy i osoby opiekujące się do-
mami są dokładnie poinstruowane,
wszystko jest monitorowane. Gdy tu-
nele zostaną wybudowane, wzdłuż
ścian zostaną zainstalowane czujniki,
które będą mierzyły przemieszczenia
gruntu z dokładnością nawet do 0,1
mm. Przewidujemy, że odczyty bę-
dziemy robić co 15 minut. Same po-
miary będą automatyczne a wyniki
będą udostępniane okolicznym wspól-
notom. Czujniki będą zainstalowane
również na budynku “Jajo” ze wzglę-
du na jego wysokość. 

- Jeśli chodzi o ul. Płaskowickiej, to
będziemy przemieszczać sie po pasie
przeznaczonym na tunel, który jest
obok ulicy, dodał Tomasz Mołdys. Moż-
liwe będą krótkotrwałe zawężenia, ale
ciągłość Płaskowickiej będzie zachowa-
na. Odległość tunelu od budynków jest
tu stosunkowo duża. metoda podstro-
powa jest wykorzystywana do budowy
tuneli w mieście przy gęstej zabudo-
wie, nawet w odległości 40 cm od bu-
dynku. Cała budowa tunelu będzie re-
alizowana odcinkami, aby móc włączać
do ruchu tymczasowo zamknięte po-
przeczne ulice.Tak naprawdę prace przy
budowie POW jeszcze się nie rozpoczę-
ły i jesteśmy w fazie wstępnych prac
przygotowawczych. 

Nawiązała do tego pani Winnicka py-
tając “Kiedy zostanie złożony pełny
wniosek o zezwolenie na budowę i kie-
dy przewidujecie Państwo uzyskanie
zezwolenia na realizacje inwestycji?”. 

– Termin złożenia wniosku to 11
kwietnia. Na decyzję trzeba czekać
maksimum 6 miesięcy, co oznaczało-
by rozpoczęcie prac najpóźniej jesie-
nią. Jednak zakładamy, że decyzję w
sprawie ZRID otrzymamy wcześniej i
prace budowlane rozpoczniemy już la-
tem – wyjaśnił dyrektor Tomasz Kwie-
ciński z GDDKiA.

B o g u s ł a w  L a s o c k i
P r o j e k t  U r s y n ó w

Spotkanie mieszkańców Ursynowa z budowniczymi Południowej Obwodnicy Warszawy

Utrudnienia muszą być – to pewne
Pomysł budowy drogi szybkiego ruchu przez gęsto zabudowany Ur-
synów, stupięćdziesięciotysięczną dzielnicę Warszawy, zawsze wy-
woływał wiele obaw mieszkańców. Decyzja o przebiegu S2 w tunelu
podziemnym znacznie uspokoiła opinię publiczną. Jednak per-
spektywa niedogodności i utrudnień ruchu związanych z budową
ciągle wywoływała emocje, zwłaszcza mieszkańców pamiętających
budowę metra. Nic więc dziwnego, że zaplanowane na 16 marca
spotkanie budowniczych POW z mieszkańcami Ursynowa wzbudzi-
ło wielkie zainteresowanie. Już na kwadrans przed rozpoczęciem
wszystkie miejsca siedzące w głównej sali Natolińskiego Ośrodka
Kultury były zajęte, a w momencie rozpoczęcia spotkania o godz.
19 – również miejsca stojące.
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Społecznicy ze Stowarzyszenia „Nasz Ur-
synów” wykonali własnym siłami prze-
gląd stanu  ursynowskich przejść dla
pieszych. W ciągu tygodnia przeprowa-
dzili dokładny audyt ponad 200 przejść
na terenie całej dzielnicy.

Efektem przeglądu jest dokumentacja zdjęcio-
wa wraz z ogólną charakterystyką każdego z nich
wraz z  proponowanymi rozwiązaniami, które
mają poprawić stan oznakowania, doświetlenia i
tym samym  wpłynąć na bezpieczeństwo korzysta-
jących z przejść mieszkańców. Przeglądowi pod-
dane zostały przejścia na ulicach, po których kur-
sują autobusy komunikacji miejskiej oraz te w
bezpośrednim sąsiedztwie szkół i przychodni.  Są
to bowiem miejsca o największym ruchu pieszym
i kołowym i właśnie tam piesi są najbardziej nara-
żeni na niebezpieczeństwo potrąceń. 

Wnioski, które zostały wyciągnięte po przyjrze-
niu się pozyskanemu materiałowi fotograficznemu,
są niestety  mało pozytywne zarówno dla Zarządu
Dróg Miejskich, jak i Zarządu Dzielnicy Ursynów.

Na Ursynowie piesi nie czują się bezpiecznie, a
stan wielu przejść jest zły. Aż 76 zebr kwalifikuje
się do natychmiastowego malowania, pasy są po-
wycierane i niewidoczne.Wiele z przejść wymaga
doświetlenia i montażu znaków pionowych. 

Zaproponowane przez „Nasz Ursynów”  pomy-
sły na poprawę stanu ursynowskich przejść są
możliwe do wprowadzenia w krótkim czasie i nie
są bardzo kosztowne. 

W grudniu 2016 roku na stronach Stowarzysze-
nia opublikowana została ankieta,  w której jedno
z pytań brzmiało: “Jaka forma poprawy bezpie-
czeństwa na przejściach dla pieszych jest według
Ciebie najbardziej efektywna ?”.

Wpłynęło 1687 odpowiedzi (stan na dzień 19
marca 2017),  w których mieszkańcy wskazali
swoje pomysły dotyczące  możliwych rozwiązań.
Poniżej zestawienie procentowe wg odpowiedzi:

Wyniki ankiety i przeglądu w terenie, skonsul-
towane ze specjalistami, pomogły w stworzeniu li-
sty przejść, które powinny zostać w jak najszyb-
szym czasie zmodernizowane.

Plan nie zakłada budowy świateł, z uwagi na
wysoki koszt inwestycji (około 450-500 tys. zło-
tych), a ich realizacja nie jest możliwa w krótkim
terminie. Nie bez znaczenia jest również argu-
ment pojawiający się w głosach mieszkańców,
mówiący o negatywnym wpływie sygnalizacji
świetlnych na płynność ruchu, który i tak mocno
się pogorszy z uwagi na budowę Południowej Ob-
wodnicy Warszawy.

Zapraszamy do kontaktu w przypadku zainte-
resowania naszą inicjatywą:

KKaattaarrzzyynnaa NNiieemmyyjjsskkaa –– rraaddnnaa DDzziieellnniiccyy UUrrssyy-
nnóóww,, tteell.. 557755 332200 002200

GGoorreettttaa SSzzyymmaańńsskkaa –– rraaddnnaa DDzziieellnniiccyy UUrrssyy-
nnóóww,, tteell// 666633 884400 882200

PPiioottrr MMaacchhaajj –– pprreezzeess SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa NNaasszz UUrr-
ssyynnóóww,, tteell.. 660055 336644 339966

Ruszyła budowa Południo-
wej Obwodnicy Warszawy.
Pierwsze prace obejmują
likwidację ronda u zbiegu
al. Komisji Edukacji Naro-
dowej i ul. Płaskowickiej.
W zeszły czwartek w inter-
necie pojawiły się pierw-
sze zdjęcia przesyłane
przez mieszkańców, infor-
mujące o korkach w al.
KEN. 

Realizacja tak poważnej in-
westycji z pewnością może po-
gorszyć warunki komunikacyj-
ne w dzielnicy. Obecnie trwa
dyskusja, jak temu zaradzić.
Mieszkańcy zastanawiają się,
co ich czeka. Stowarzyszenie
Otwarty Ursynów przedstawiło
swoje pomysły, jak można
zmniejszyć korki na Ursynowie
w czasie realizacji tej inwestycji.
Ich zdaniem władze miasta mu-
szą zwiększyć aktywność w
przekonywaniu mieszkańców
do wybierania innych środków
transportu niż samochód.
Przede wszystkim należy wspie-
rać korzystanie z komunikacji
miejskiej. 

W poniedziałek wysłali pismo
do prezydent Hanny Gronkie-
wicz-Waltz, w którym zapropo-
nowali wprowadzenie darmo-
wego biletu dla mieszkańców
dzielnicy w czasie budowy Połu-
dniowej Obwodnicy Warszawy.
Ich zdaniem taka decyzja zachę-
ci wielu mieszkańców do rezy-
gnacji z codziennego korzysta-
nia z samochodu na rzecz ko-

munikacji zbiorowej, co przy-
czyni się do zmniejszenia nega-
tywnych skutków budowy ob-
wodnicy. Oprócz tego Otwarty
Ursynów proponuje zwiększe-
nie częstotliwości kursów me-
tra w godzinach szczytu, budo-
wę publicznego parkingu prze-
siadkowego na Kabatach i wyty-
czenie autobusu na linii Kon-

stancin-Jeziorna – Ursynów Ka-
baty. Społecznicy domagają się
także lepszej polityki informa-
cyjnej, bo ich zdaniem dziś jej
nie ma. To są nasze propozycje
do rozważenia. W naszej opinii
jedynym sposobem na zmniej-
szenie korków w czasie budo-
wy obwodnicy jest zachęcanie
mieszkańców do korzystania z
komunikacji miejskiej. Aby
mieszkańcy zostali skutecznie
zachęceni muszą otrzymać ja-
kąś wymierną korzyść. Dlatego

proponujemy darmowy bilet –
mówi Piotr Skubiszewski, prze-
wodniczący stowarzyszenia
Otwarty Ursynów. Zgodnie z
propozycją stowarzyszenia taki
bilet przysługiwałby osobom
rozliczającym podatki w urzę-
dzie skarbowym właściwym dla
Ursynowa, mieszkającym na Ur-
synowie lub po prostu zameldo-

wanym, posiadającym kartę
warszawiak. Dodaje – miasto
nie może biernie czekać. Trzeba
mieć ofertę dla mieszkańców. 

W tej sprawie wypowiedział
się rzecznik ratusza Bartosz Mil-
czarczyk, który poinformował,
iż propozycje stowarzyszenia zo-
staną przeanalizowane, a wła-
dze Warszawy zdają sobie spra-
wę, iż budowa POW może spo-
wodować utrudniania komuni-
kacyjne. 

Z o f i a  B a t o k

Bezpieczeństwo to priorytet

Darmowy bilet na czas budowy POW

Śladami bohaterów w Szkole Podstawowej numer 336
W Szkole Podstawowej nr
336 im. Janka Bytnara
„Rudego” odbyła się 17
marca międzyszkolna gra
edukacyjno-zręcznoś-
ciowa „Patriotyzm wczo-
raj, dziś, jutro – śladami
patronów ursynowskich
szkół, ulic, pomników –
bohaterów II wojny świa-
towej”. 

Grę przeprowadzono pod ho-
norowym patronatem Oddzia-
łowego Biura Edukacji Narodo-
wej Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Warszawie oraz pod pa-
tronatem przewodniczącej Ra-
dy Dzielnicy Ursynów Teresy
Jurczyńskiej-Owczarek i burmi-
strza Roberta Kempy.

Oprócz przedstawicieli władz
Ursynoww przybyli:

Edyta Gula z Oddziałowego
Biura Edukacji Narodowej Insty-
tutu Pamięci Narodowej w War-
szawie, kombatanci (Janusz Mak-
symowicz – prezes Zarządu Koła
Związku Kombatantów Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych, Daniela Ogiń-
ska – harcerka, powstaniec war-
szawski), dyrektorzy szkół (Mar-
ta Żebrowska-Puchalska - Gim-
nazjum nr 94 im. Cichociemnych

Spadochroniarzy Armii Krajowej,
Joanna Skopińska - SP z Oddzia-
łami Integracyjnymi nr 330 im.
Nauczycieli Tajnego Nauczania,
Barbara Wetesko - Społeczne
Gimnazjum im. Batalionu AK „Pa-
rasol”, Anna Szumiec-Mitera -
LXX LO im. Aleksandra Kamiń-
skiego) oraz przedstawicielka Ra-
dy Rodziców – Ilona Świniarska.

W konkursie wzięło udział 12
ursynowskich szkół (8 szkół pod-
stawowych, 3 gimnazja oraz 1
liceum):

– SP nr 16 im. Tony Halika
– SP nr 81 im. Lucjana Rudnic-

kiego

– SP nr 96 im. Ireny Kosmowskiej
– SP z Oddziałami Integracyj-

nymi nr 330 im. Nauczycieli Taj-
nego Nauczania

– SP z Oddziałami Integracyjnymi
nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty

– SP ZSO nr 1 STO im. Jana
Nowaka Jeziorańskiego

– SP Przymierza Rodzin im.
Jana Pawła II

– SP 336 im. Janka Bytnara
„Rudego”

– Gimnazjum nr 92 im. Julia-
na Ursyna Niemcewicza

– Gimnazjum nr 94  im. Ci-
chociemnych Spadochroniarzy
Armii Krajowej

– Społeczne Gimnazjum nr 4
im. Batalionu AK „Parasol”

– LXX Liceum Ogólnokształ-
cące im. Aleksandra Kamińskie-
go.

Uczniowie przedstawili pre-
zentacje o: Janie Zumbachu, Wi-
toldzie Pileckim, Nauczycielach
Tajnego Nauczania, Janie Rodo-
wiczu „Anodzie”, Janie Nowa-
ku Jeziorańskim, deszyfrantach
Enigmy, Janku Bytnarze „Ru-
dym”, Krystynie Krahelskiej, Ci-
chociemnych Spadochronia-
rzach AK, Żołnierzach Batalio-
nu AK „Parasol”, Aleksandrze
Kamińskim. Prezentacje doty-

czyły przede wszystkim działań
wybranych patronów w czasie
II wojny światowej i ich związ-
kach z Ursynowem. 

Po części edukacyjnej rozpo-
częła się rywalizacja przy 11
punktach zadaniowych. Cztero-
osobowe drużyny z każdej szko-
ły musiały m. in.: rzucać do celu,
nadać wiadomość alfabetem
Morse’a, przejść kanałami (przy-
gotowanym tunelem), zawiesić
na wysokości symbol Polski Wal-
czącej, zaznaczyć na planie Ursy-
nowa miejsca związane z boha-
terami II wojny światowej, wyjść
z labiryntu, udzielić pierwszej
pomocy, odpowiedzieć na pyta-
nia konkursowe.

W jury zasiedli: kombatanci
(Daniela Ogińska, Janusz Mak-
symowicz) i Edyta Gula (IPN).
Komisja wyłoniła zwycięzców.
Wyniki są następujące:

kkaatteeggoorriiaa sszzkkoołłyy ppooddssttaawwoowwee:: 
II mmiieejjssccee - SP nr 336 im. Jan-

ka Bytnara “Rudego”
IIII mmiieejjssccee - SP nr 96 im. Ireny

Kosmowskiej
IIIIII mmiieejjssccee - SP ZSO nr 1 STO

im. Jana Nowaka Jeziorańskiego
kkaatteeggoorriiaa ggiimmnnaazzjjaa::
II mmiieejjssccee -  Społeczne Gimnazjum

nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”

IIII mmiieejjssccee - Gimnazjum nr 92
im. Juliana Ursyna Niemcewicza

IIIIII mmiieejjssccee - Gimnazjum nr 94
im. Cichociemnych Spadochro-
niarzy Armii Krajowej.

Wszystkie szkoły, które wzięły
udział w grze, otrzymały nagrody,
dyplomy i podziękowania. Nagro-
dy ufundowali: Oddziałowe Biu-
ro Edukacji Narodowej Instytutu
Pamięci Narodowej w Warszawie
oraz  Wydział Oświaty i Wycho-
wania Urzędu Dzielnicy Ursynów
m. st. Warszawy.

SP 336 udało się zwróć uwagę
na bohaterskie postawy i wzorce
osobowe bohaterów II wojny
światowej, którzy są patronami
ursynowskich szkół, ulic, pomni-
ków oraz wyrazić hołd bohate-
rom II wojny światowej. Gra
wzbudziła zainteresowanie mło-
dego pokolenia historią II wojny
światowej i przypomniała tradycję
harcerską. Organizatorom udało
się także przedstawić fragment
historii Ursynowa, promując tym
samym naszą dzielnicę.

Dzięki grze w SP 336 mogło
się spotkać 12 ursynowskich
szkół, które rywalizując ze so-
bą, przede wszystkim dobrze się
bawiły i wymieniały doświad-
czenia. E l ż b i e t a  R u t k o w s k a

W ubiegły weekend przy
kilkunastu ulicach w Warsza-
wie zostało posadzonych po-
nad trzysta drzew. Na Ursy-
nowie przy Rodowicza “Ano-
dy” w pobliżu Dolinki Służe-
wieckiej posadzono dęby
czerwone. Jest to część akcji
nasadzeń przyulicznych re-
alizowanych przez władze
Warszawy, o której pisaliśmy
w poprzednim numerze „Pas-
sy”. W tym roku w stolicy po-
jawi się blisko pięć tysięcy no-
wych drzew.

Nowe 
drzewa 

przy Anody
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W miniony czwartek zjawiłem się w Sejmie na zaproszenie posła Pawła
Lisieckiego, przewodniczącego Zespołu Parlamentarnego ds. zbadania
nieprawidłowości przy reprywatyzacji. Było to nieformalne spotkanie,

w którym uczestniczyli działacze stowarzyszeń lokatorskich oraz przedstawicielka
Prokuratury Krajowej. Wydaje się, że miało ono służyć przygotowaniu przez
zespół najważniejszych i najbardziej spektakularnych przykładów tak zwanej dzikiej reprywatyzacji
w Warszawie, w wyniku której stolica została ograbiona przez grupę wydrwigroszy z nieruchomości
wartych setki milionów złotych. Formalne przesłuchania mają się rozpocząć w maju. 

Przez półtorej godziny opowiadałem historię dwuletniego boju “Passy” i kilkorga lokatorów
kamienicy przy ul. Narbutta 60 o uratowanie tej atrakcyjnie zlokalizowanej nieruchomości przed
mocno podejrzaną reprywatyzacją. Oskarżyłem urzędnika Biura Gospodarki Nieruchomościami
o niedopełnienie obowiązków służbowych, a konkretnie o niesprawdzenie wiarygodności
pochodzącego z roku 1947 aktu notarialnego kupna – sprzedaży działki budowlanej przy Narbutta
60, który był podstawą roszczenia. Nasze dwuletnie zabiegi wykazały ponad wszelką wątpliwość,
że akt ten został sporządzony przez osobę do tego nieuprawnioną i w  związku z tym ma wartość
świstka papieru.  

Dużo miejsca poświęciłem w swoich wyjaśnieniach niechlubnej roli, jaką odegrały w tej sprawie
mokotowskie organy ścigania, a przede wszystkim tamtejsza prokuratura rejonowa, która metodycznie
działała na rzecz rozwodnienia sprawy i zamiecenia jej pod przysłowiowy dywan. Powiedziałem
wręcz, że największy żal i pretensje mam właśnie do prokuratury, bo ta instytucja ma obowiązek
bronienia przed cwaniakami, wydrwigroszami i przestępcami tak nas, obywateli, jak i komunalnego
majątku. Przedstawicielka Prokuratury Krajowej krótko skomentowała moją wypowiedź: w tej sprawie
rzeczywiście popełniono masę błędów. W tej chwili wszystkie jej wątki – decyzja reprywatyzacyjna,
sfałszowany akt notarialny, wieloletnie doposażanie budynku objętego roszczeniem z pieniędzy
podatników przez Urząd Dzielnicy Mokotów, poświadczenie nieprawdy w dokumencie służbowym,
skandaliczny operat szacunkowy wyceniający metr kwadratowy mieszkania w jednej z najlepszych
lokalizacji Warszawy na 4 tys. zł, jak również radosna prawnicza twórczość dwóch mokotowskich
prokuratorek – badane są przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu. 

Z apytano mnie również, co moim zdaniem było powodem, że po latach kompletnej
bezczynności organy ścigania zabrały się do dławienia oplatającej miasto reprywatyzacyjnej
ośmiornicy. Zaciemniłem odpowiedź, bo pytanie miało według mnie podtekst polityczny,

a ja od polityki chcę być tak daleko jak od bomby wodorowej. Jednakowoż nie sposób zaprzeczyć,
że u podstaw nagłego zrywu organów ścigania leży decyzja polityczna powzięta na najwyższym
szczeblu państwa. Gdyby nie to, działacze ruchów lokatorskich nadal dreptaliby bezradnie przed
stołecznym ratuszem z transparentami “Stop dzikiej reprywatyzacji!” w dłoniach, a przedstawiciele
coraz mocniej zmierzającego w stronę dużej polityki stowarzyszenia “Miasto jest nasze” niezmiennie
formułowaliby na ekranach telewizorów swoje zarzuty pod adresem władz Warszawy. Tyle że bez
żadnego widocznego efektu.  Jeżeli ktokolwiek przyczynił się do tego, że w najwyższych kręgach
władzy powzięto stosowną decyzję, to tym kimś są media, a nie ruchy lokatorskie i stowarzyszenia.

Kiedy wyszedłem z Sejmu i po powrocie do domu walnąłem się ciężko na sofie, naszły mnie różne
myśli. Pierwsza, to błogie zadowolenie, że wreszcie wydrwigrosz jest ścigany, a ja w tym pościgu
czynnie uczestniczę. A zaraz potem przyszły spekulacje, czy byłoby to możliwe, gdyby nie zmiana
władzy w państwie. Tu wniosek nasunął się sam – nie byłoby możliwe. Wszak przez ponad ćwierć
wieku kolejne ekipy rządzące krajem biernie przyglądały się jak Warszawa jest łupiona przez
zorganizowaną grupę przestępców. Przez 25 lat tajemne siły w Sejmie blokowały uchwalenie
ustawy reprywatyzacyjnej, która położyłaby kres bezprawiu, a jedyny przegłosowany przez
parlament projekt autorstwa rządu Jerzego Buzka został zawetowany przez ówczesnego prezydenta
Aleksandra Kwaśniewskiego. Uzasadnienie weta było nad wyraz mętne. 

Czyli co? Wypada mi chwalić PiS narażając się dużej liczbie Czytelników, którzy mogą posądzić
mnie o stronniczość i sprzyjanie partii Jarosława Kaczyńskiego. Tak, będę chwalił PiS za
zmobilizowanie organów ścigania do walki z reprywatyzacyjną ośmiornicą, bo tak nakazuje
sprawiedliwy osąd. Ale jednocześnie będę walił w tę partię pałą nabijaną gwoździami za
nieprzemyślane działania w rodzaju prób zaostrzenia ustawy aborcyjnej, nikomu niepotrzebną wojnę
z dziennikarzami  w Sejmie, dręczenie Polaków tragedią smoleńską, popadanie w samouwielbienie,
coraz bardziej widoczną pychę, czy szkodliwe dla kraju wyczyny pana Szyszki, ministra środowiska. 

P odział na zwolenników i przeciwników PiS widoczny jest już nawet w rodzinach.
Obiektywizm w naszych mediach to pustosłowie – TVN uznaje PiS za samo zło, które nie
daje krajowi nic poza polityczną hucpą, zaś TVP ogłasza tę partię zbawcą kraju. Ani jednej,

ani drugiej stacji nie da się oglądać, ponieważ wypełnia je wyłącznie propaganda. Należy więc zadać
sobie następujące pytanie: “Czy Polska nadal miałaby być taka jak przez ostanie kilkadziesiąt lat?
Czy zmiany nie są konieczne?”. Moim zdaniem Polska wymaga naprawy, czego najlepszym
dowodem są zaniechania organów państwa w sprawach Amber Gold czy warszawskiej
reprywatyzacji. Reorganizacji wymaga sądownictwo, bo trudno w nieskończoność tolerować fakt
przeciągania się nawet do kilkunastu lat sądowych postępowań. Należało wziąć za twarz bezkarnych
komorników okradających obywateli w majestacie prawa. Od lat aż prosiło się o okiełznanie
idących w miliardy przekrętów na podatku VAT. Poprzednia władza była bierna i pyszna, mocna tylko
w gadaniu, więc wkurzeni Polacy zmienili ją w wyborach. 

Jaka jest obecna władza? Rokuje dobrze, czy zamienił stryjek siekierkę na kijek? Odpowiedź jest
bardzo trudna, bowiem raz ręce składają się do oklasków, by innym razem opaść w geście bezradności.
Z całą pewnością jednak PiS nie zasługuje na krytykę totalną. Jednak zbyt często popełniane błędy
polityczne oraz tolerowanie na ministerialnych stanowiskach osób, które nie powinny siedzieć
wyżej niż na miejscu przeznaczonym dla stangreta mogą się srogo zemścić w kolejnych wyborach.
Za PiS najbardziej przemawia dobrze przędąca polska gospodarka. To rzecz najważniejsza z
ważnych, bo prosperity gospodarcze jest równoznaczne z prosperity obywatela, nawet tego
najuboższego. Dlatego na razie bez większych obaw patrzę na rządy PiS. Jeśli rząd trzyma w
ryzach inflację, zmniejsza bezrobocie, napędza PKB i jest dobrze oceniany przez agencje ratingowe,
to mnie osobiście nie interesuje skład takiego rządu. Nieważne czy sformowany został z Polaków
prawicowych, liberalnych, czy też lewicowych. 

Totalna krytyka PiS nie ma uzasadnienia, bo... Program „500 plus”, pierwszy w Polsce program
społeczny realizowany na tak dużą skalę, spowodował, że do końca listopada aż 3,79 mln dzieci do
18. roku życia otrzymało z budżetu państwa znaczące wsparcie. Program napędził również
gospodarkę. Od 1 września 2016 r. seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, mogą bezpłatnie dostać
wybrane leki. Wprowadzono płacę minimalną na poziomie 13 zł za godzinę. W 2017 r. płaca
minimalna została podniesiona z 1850 zł do 2000 złotych. W 2016 r. najniższa emerytura wynosiła
882,56 zł, od 1 marca 2017 r. jej minimalny poziom osiągnie 1000 złotych. 

K aruzela vatowska powodowała, że rocznie z budżetu państwa wyciekało 20-40 mld złotych.
Wprowadzenie w VAT mechanizmu split payment, czyli rozdwojonej płatności, znacznie
ograniczy możliwość oszukiwania państwa na podatku VAT. Są już pierwsze efekty.

Reaktywowano polski przemysł stoczniowy. Stocznia Szczecińska została wykupiona przez Fundusz
Inwestycyjny “Mars”, który jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To pierwszy krok w odbudowie
polskiego przemysłu stoczniowego. Dzięki niemu może powstać największa nad Bałtykiem i jedna z
największych w Europie grupa stoczniowa. Repolonizacja sektora bankowego poprzez zakup przez
PFR i PZU akcji Pekao praktycznie stawia nas już w bezpiecznej pozycji. Po przejęciu kontrolnego pakietu
akcji Pekao SA państwo będzie miało kontrolę nad dwoma największymi bankami w Polsce pod względem
aktywów – PKO BP i Pekao SA. Rząd pośrednio sprawuje kontrolę również nad Bankiem Pocztowym (7,2
mld zł) oraz Bankiem Ochrony Środowiska (21,1 mld zł). Aktywa banków kontrolowanych przez rząd
wynoszą około 560 mld zł, co stanowi przeszło jedną trzecią aktywów sektora bankowego w Polsce.

To są plusy, ale zbyt dużo złych pomysłów, legislacyjnych gniotów (m. in. masowa wycinka drzew
oraz karkołomny projekt utworzenia w Warszawie ustroju metropolitalnego) i katastrofalnie niski
poziom uprawiania polityki zagranicznej, w dużej mierze niweczą dotychczasowe osiągnięcia. Dopóki
jednak polska gospodarka będzie się miała dobrze i dopóki nie wpadną do mojej redakcji cenzorzy,
którzy będą wymuszać na mnie pisanie pod polityczny obstalunek, wstrzymam się z krytyką PiS.  

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Wreszcie odczułem pomoc państwa

Nadeszła nareszcie upragniona wiosna. Dla wielu z nas to najpiękniejsza
pora roku. Choć aura za oknem jeszcze nie rozpieszcza, prawdziwa
wiosenna wisi w powietrzu niosąc zapowiedź pięknych, słonecznych dni. 

Wiosna to czas porządków. Porządkujemy nasze mieszkania, przydomowe
ogródki, najbliższe otoczenie. Zaglądamy częściej do szaf, przeglądamy gardero-
bę, a nasze odbicie w lustrze motywuje nas do nowych wyzwań. Przyrzekamy sobie solennie, że zmie-
nimy tryb życia na bardziej aktywny. Że porzucimy nasze niektóre przyzwyczajenia, na które do-
tąd jakoś przymykaliśmy oko.  Do naszego trybu życia wprowadzimy wiele pozytywnych zmian.
Wszystko to oczywiście w trosce o zdrowie i z korzyścią dla poprawy ogólnej kondycji. Z nową ener-
gią zabierzemy się do odkładanych na potem spraw. Wiosną bowiem wzrasta nasz życiowy opty-
mizm. A wraz z nim chęć do działania. 

Choć wiosną poprawia się nam samopoczucie, co jakiś czas pojawiają się rzeczy, które ten rado-
sny nastrój burzą. Wielu z nas stara się wtedy zrozumieć dlaczego tak się dzieje. Na przykład: do-
wiadujemy (z zachodnich mediów) o polskich obozach śmierci i nasze dobre samopoczucie zosta-
je zaburzone. Okazuje się, że to co jest dla nas oczywiste, dla innych (za granicą) już nie jest. 

I co? Znajdą się zawsze jacyś konsyliacyjnie nastawieni poczciwcy, którzy stwierdzą, że przecież
to było dawno, a prawda leży gdzieś pośrodku. Po drugiej stronie stoją ci, dla których o prawdzie prze-
sądzają fakty. Z dyskusji, nawet tak bezsensownej, która w tej sytuacji trafi do przestrzeni medialnej
wyłania się konstatacja, że skoro obozy były w Polsce, to może jedni i drudzy mają trochę racji. 

Rozumując w ten sposób stajemy o krok przed niebezpiecznym przekręcaniem faktów. A co bę-
dzie, jeśli za jakiś czas (zgodnie z podobną logiką) ktoś zacznie nazywać sprawcę zamachu doko-
nanego w okolicach dworca ZOO w Berlinie przy użyciu polskiej ciężarówki – „polskim zama-
chem”, choć wiemy, że to nieprawda?

Dziś pamiętamy, że polski kierowca za-
pobiegł większej tragedii. Zginęło 12 osób,
a 48 zostało rannych, w tym część ciężko.
Stawiając zdecydowany opór napastni-
kowi Polak zapłacił za to własnym życiem.
Kto, jednak będzie o tym pamiętał za lat
kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt? 

Mało kto z nas uświadamia sobie, że
batalia o prawdę toczy się wokół nas,
czy tego chcemy, czy nie. Warto o tym

pamiętać. Łatwiej wtedy zrozumiemy intencje, które przyświecają autorom takich określeń, jak „pol-
skie obozy zagłady”. 

Warto też do listy wiosennych postanowień obok wymiany opon zimowych na letnie i przeglą-
dania garderoby oraz zajęć fitness dopisać troskę o nasz rozwój intelektualny. Nasz intelekt wyma-
ga okresowego przeglądu. Czasem trzeba coś nieco odświeżyć i przewietrzyć. Świat wkoło staje się
coraz bardziej skomplikowany. I chociaż nasze życie może wydawać nam się lepsze i łatwiejsze, to
dobrobyt oraz przywileje nie są nam dane raz na zawsze. Nikt nie zagwarantuje nikomu wiecznej
szczęśliwości, nawet jeśli ma najlepsze intencje. 

Pod powierzchownym blichtrem dostatku, łatwego dostępu do dóbr toczy się nieustająca wojna.
Wprawdzie nikt przeciwko nam nie wytacza armat, ale wojna o umysły trwa i nigdy nie ustanie. Jest
to wojna, która towarzyszy całej ludzkości od zarania dziejów, chociaż trudno ją zauważyć przecięt-
nemu obywatelowi. 

O co toczy się wojna? Jak zwykle, o wpływy, pieniądze, władzę etc. Współcześni teoretycy wo-
jen wiedzą o tym dobrze, że przeciwnik jest w stanie oddać wszystko bez jednego wystrzału, jeśli
odpowiednio się nim pokieruje. Wiedział o tym starożytny, chiński myśliciel, teoretyk wojny Sun
Zi. (ur. 544 p.n.e., zm. 496 p.n.e.). 

Ktoś może zapytać, co Sun Zi urodzony w roku 544 p.n.e., a zmarły w roku 496 p.n.e. ma wspól-
nego z nami i współczesnością? Otóż ma i to wiele. Jego dzieło „Sztuka wojenna” stało się elemen-
tarzem dla wszystkich , którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo w wielu krajach na całym świe-
cie. Ten swoisty podręcznik dotyczący prowadzenia wojny zawiera wiele uniwersalnych zasad, któ-
re mają zastosowanie również w innych dziedzinach życia niezwiązanych z działaniami militarny-
mi. Są wykorzystywane w tam, gdzie potrzebna jest określona strategia jak np. zarządzanie, stosun-
ki międzynarodowe, marketing, a nawet w pokojowych dyscyplinach sportowych. Dzisiejszy sport,
zwłaszcza wyczynowy, nastawiony jest na wynik. Stał się więc obszarem bezkompromisowej walki. 

Przemyślenia Sun Zi – jednego z najwybitniejszych myślicieli Dalekiego Wschodu można znaleźć
w dostępnych na rynku książkach. Można się dowiedzieć z nich wiele przydatnych rzeczy ułatwia-
jących zrozumienie współczesności. 

Przy okazji... 
Kupując kolorowy magazyn, czasopismo, czy odwiedzając jakiś portal internetowy, miejmy świa-

domość do kogo należy i w czyim interesie formułowane są zawarte tam treści i opinie. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Wiosenne porządki

„Nasz intelekt wymaga okre-
sowego przeglądu. Czasem
trzeba coś nieco odświeżyć
i przewietrzyć. Świat wkoło

staje się coraz bardziej
skomplikowany”

Piórem Derkacza

Ryszard Petru, lider partii Nowoczesna
Jeśli ktoś myślał, że pisanie listów to anachronizm, jest w poważnym błędzie. Nic nie zastą-

pi odręcznie napisanego listu, skierowanego do wyróżnionej w ten sposób osoby. Ryszard Pe-
tru w ostatnim czasie wysłał siedem listów do liderów krajów europejskich. Nie wiadomo , czy
były to listy zwykłe, polecone, ekspresowe czy też priorytetowe. Nie wiadomo też, czy na ko-
perty zostały naklejone znaczki o odpowiedniej wartości. Człowiek pochłonięty wielką polity-
ką może o takim drobiazgu przecież zapomnieć. Teraz Ryszard Petru musi uzbroić się w cier-
pliwość i czekać na odpowiedzi. Papier, w przeciwieństwie do ludzi, wszystko wytrzyma. 

J e r z y  D e r k a c z
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No cóż, dokonałem już wybo-
ru piosenek, choć to zadanie
trudne, bo właściwie każda z po-
nad tysiąca w jego dorobku war-
ta jest popularyzowania. Przy-
gotowałem nagrania i teksty do
wspólnego śpiewania z publicz-
nością i właśnie wtedy w środę,
15 marca zostałem porażony
wiadomością, że Wojciech nie
żyje. Wiedziałem wprawdzie, że
jest chory, ale ciągle jeszcze po-
jawiały się jego nowe teksty i nie
dopuszczałem do siebie myśli,
że może go wkrótce zabraknąć. 

Kilka dni wcześniej wysłucha-
łem jego nowego wiersza w
Szkle Kontaktowym. Nie przy-
puszczałem wówczas, że będzie
to tekst ostatni. I nagle uświa-
domiłem sobie z przerażeniem,
iż Młynarski niczego już nie na-
pisze. A przecież był starszy ode
mnie zaledwie o 4 lata!

Był mi bliski, bo wyrażał roz-
terki i pragnienia mojego poko-
lenia. Ceniłem go za trafną oce-
nę rzeczywistości, umiejętność
obserwacji i opis zjawisk spo-
łecznych, podzielałem jego po-
glądy i stosunek do życia. Po-
dziwiałem za kunszt literacki,
perfekcyjne władanie językiem
polskim (był w końcu absolwen-
tem Wydziału Polonistyki Uni-
wersytetu Warszawskiego,
1962), inteligentny tekst i wy-
smakowaną formę, bogactwo
metafor, ciętą pointę. 

Utożsamiałem się z jego tek-
stami od pierwszego jego nagra-
nia i debiutu w warszawskim ka-
barecie studenckim Hybrydy
(program „Ludzie to kupią”,
1963, piosenki Kartoflanka, Po-
żegnanie szansonistki), towarzy-
szył mi przez całą młodość i do-
rosłe życie, jako autor i wyko-
nawca w kabaretach STS, Dresz-
czowiec, Dudek, U Lopka. 

Był poetą, autorem wierszy i
tekstów piosenek, satyrykiem,
scenarzystą, tłumaczem, piosen-
karzem i konferansjerem w jed-
nej osobie, uważany powszech-
nie, obok Agnieszki Osieckiej, za
najwybitniejszego twórcę pol-
skiej piosenki i mistrza formy te-
go gatunku. Życie Literackie na-
zwało go ewenementem, z któ-
rym wytrzymuje porównanie
tylko Kabaret Starszych Panów.

Był znakomitym obserwato-
rem i moralistą. Bezpardonowo
piętnował zło, obnażał fałsz i głu-
potę, był bezkompromisowy i
konsekwentny, Jego piosenki,
poruszające aktualne problemy
polskiej rzeczywistości, stały się
rodzajem muzycznych felieto-
nów o satyrycznym i krytycz-
nym charakterze. Każda z nich
zawsze trafiała w sedno. Wystar-
czy wymienić kilka tytułów, tych
najbardziej lubianych i zapamię-
tanych, poczynając od jednej z
pierwszych – „Niedziela na
Głównym”  (muz. Jacek Szczy-
gieł), poprzez „Absolutnie”,
„Och ty w życiu” (1966), „Dziew-
czyny, bądźcie dla nas dobre na
wiosnę”, „Jesteśmy na wcza-
sach” (nagroda ministra kultury
i sztuki, 1967), „Przedostatni
walc” i „Żorżyk” (wszystkie z
muzyką Jerzego Senta), „W co
się bawić?” (nagroda dziennika-
rzy, 1967), „W Polskę idziemy”
(wyk. Wiesław Gołas, 1971),
„Przyjdzie walec i wyrówna”
(1971), „Róbmy swoje” (wszyst-
kie z muzyką Jerzego Wasow-
skiego). Najczęściej prezentował

je samodzielnie na własnych re-
citalach autorskich przy akompa-
niamencie Jerzego Derfla (kom-
pozytora jakże aktualnej znów
piosenki z 1981 roku: „Co by tu
jeszcze spieprzyć, panowie...”).  

Jego piosenki mają w repertu-
arze praktycznie wszyscy czoło-
wi artyści polskiej estrady: Han-
na Banaszak („Mam ochotę na
chwileczkę zapomnienia”, muz.
Jerzy Duduś Matuszkiewicz),
Ewa Bem („Moje serce to jest
muzyk”, muz. Jacek Mikuła),
Edyta Geppert („Och, życie, ko-
cham cię nad życie”, muz. Wło-
dzimierz Korcz), Alicja Majew-
ska („Jeszcze się tam żagiel bie-
li”, muz. Włodzimierz Korcz),
Magda Umer („Jeszcze w zielo-
ne gramy”, muz. Jerzy Duduś
Matuszkiewicz), zespół Skaldo-
wie („Bas”, „Prześliczna wiolon-
czelistka”, „Wszystko mi mówi,
że mnie ktoś pokochał”, muz.
Andrzej Zieliński, radiowa pio-
senka 1967 roku). Śpiewali je:
Kalina Jędrusik („Z kim ci tak
będzie źle jak ze mną”, muz. Ro-
man Orłow), Andrzej Zaucha
(„Bądź moim natchnieniem”,
muz. Antoni Kopff, 1986), Ali-
babki, Quorum.

Osobiście zetknąłem się z Mły-
narskim po raz pierwszy w 1983
roku. Pracowałem wówczas w
dziale programów szkolnych Te-
lewizji Polskiej i przygotowywa-
łem na antenę specjalny pro-
gram z okazji Dnia Matki. Wyda-
wało mi się oczywiste, że nie mo-
że w tym programie zabraknąć
piosenki Młynarskiego Nie ma
jak u mamy. Zaprosiłem go do
udziału w programie. Odmówił.
Trwał jeszcze bojkot telewizji po
stanie wojennym, a pan Woj-
ciech miał zawsze niezłomne za-
sady. Pozwolił tylko na wykorzy-
stanie nagrania. Miałem za to
przyjemność udzielenia kilku
lekcji matematyki jego córce
Paulinie.

Młynarski nagrał kilkanaście
płyt. Ale pisał także libretta ope-
rowe („Awantura w Recco”,
muz. Maciej Małecki, „Henryk
IV na łowach”, nowa wersja ope-
ry Karola Kurpińskiego) i ope-
retkowe („Życie paryskie”, no-
wa wersja operetki Jakuba Of-

fenbacha), piosenki filmowe
(ballada „Był taki czas”, muz. Je-
rzy Duduś Matuszkiewicz z se-
rialu „Stawka większa niż ży-
cie”). Jest współautorem kome-
dii muzycznej „Butterfly cha
cha” i rewii „Niedopasowani czy-
li Goliath i wieloryb” (muz. Ma-
rek Sart, współautor Krzysztof
Dzikowski), musicalu „Cień”
opartego na bajce Andersena i
sztuce Jewgienija Szwarca (muz.
Maciej Małecki).

Tłumaczył libretto rock-opery
„Jesus Christ Supersta”, teksty
piosenek Charlesa Aznavoura,
Jacquesa Brela, Bułata Okudża-
wy. Niedawno dostał za tłuma-
czenia odznaczenie od francu-
skiej minister kultury. Był auto-
rem scenariuszy widowisk mu-
zycznych w teatrach warszaw-
skich: Ateneum (Brel, Hemar),
Buffo i Rampa, autorem piose-
nek do musicalu Dyzma (muz.
Włodzimierz Korcz, Chorzowski
Teatr Rozrywki, 2002). Impo-
nujący dorobek!

Teatr Buffo w Warszawie zre-
alizował spektakl „Niedziela na
Głównym”, złożony w całości z
jego piosenek, Widowisko pod
tym tytułem zaprezentowano
podczas 22. Przeglądu Piosen-
ki Autorskiej we Wrocławiu
(2001). Teatr Ateneum prezen-
tuje dziś widowisko „Róbmy
swoje”. 

To zawołanie pozostanie swo-
istym testamentem Młynarskie-
go. Jego teksty stały się znów ak-
tualne, okazały się prorocze, uni-
wersalne i ponadczasowe.

Naprawdę, będzie go nam
brakować. To niepowetowana
strata, wielki smutek i żal.

Jutro, w piątek 24 marca, ra-
zem z wieloma miłośnikami jego
talentu, pożegnam Młynarskiego
na warszawskich Powązkach. W
niedzielę planowane przeze
mnie krakowskie Spotkanie z
Piosenką, poświęcone jego twór-
czości, oczywiście się odbędzie,
ale nabierze, niestety, zupełnie
innego charakteru. Szczególnie
gorzko zabrzmi refren „Jeszcze w
zielone gramy, jeszcze nie umie-
ramy, jeszcze się spełnią nasze
piękne dni, marzenia, plany…”

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i  

Zmarł Wojciech Młynarski, 
wielki mistrz 

poetyckiej polszczyzny
W najbliższą niedzielę, 26 marca, Wojciech Młynarski obchodziłby swoje 76 urodzi-
ny. Planowałem z tej okazji poświęcić jego piosenkom prowadzone przeze mnie tego
dnia kolejne, 307. Spotkanie z piosenką w Nowohuckim Centrum Kultury w Krako-
wie. A tu nagle nadeszła smutna wiadomość: Młynarski umarł... 

FOTO WIKIPEDIA

Szpilki nie dałoby się włożyć na widowni sali kinowo-teatralnej Domu Sztuki SMB
„Jary” w poprzednią niedzielę. Jeszcze raz okazało się, że nie ma to jak wielka
klasyka filmowa!

Bez wątpienia należy do niej amerykański film z 1950 roku „Wszystko o Ewie” w reżyserii Josepha
L. Mankiewicza, sprowadzony ponownie do Polski w ślicznej wersji cyfrowej.

Sądząc po hucznych brawach, jakie rozległy się po projekcji, gorzko-komediowy obraz
broadwayowskiego światka teatralnego i zaciekłej rywalizacji dwóch aktorek, który ponad 60 lat temu
zdobył sześć Oscarów, praktycznie się nie zestarzał. Podobnie jak gra odtwórczyń głównych ról – Bette
Davis i Anne Baxter, partnerującego im George’a Sandersa oraz… młodziutkiej Marilyn Monroe.

W Domu Sztuki film Mankiewicza został pokazany w finansowanym ze środków dzielnicy Ursynów
cyklu „W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim”.

Ten miłośnik i znawca dawnej X Muzy, ulubieniec ursynowskiej publiczności – w zwięzłym
wprowadzeniu przypomniał karierę reżysera „Wszystkiego o Ewie” i wielkiej aktorki Bette Davis.
Podkreślił, że film ten zagląda za kulisy Broadwayu, tak jak „Bulwar Zachodzącego Słońca” Billy’ego
Wildera zaglądał za kulisy Hollywoodu. Zaznaczył jednak, że „Wszystko o Ewie” to opowieść nie tylko
o teatrze i dążeniu do sławy, ale również – a może nawet przede wszystkim przede wszystkim – opowieść
o kobietach. „To film rozrywkowy, a przy tym – co dzisiaj niestety nie zdarza się zbyt często – niegłupi”
– podsumował Janicki. A B U

Na wystawie Przedwiośnie, prezentowanej w Galerii Działań, warto obejrzeć różno-
rodny wybór prac studentów i pedagogów z pracowni malarstwa prowadzonej
przez prof. Jarosława Modzelewskiego oraz adjunkta Igora Przybylskiego na war-
szawskiej ASP. 

To przede wszystkim przegląd malarstwa z ostatnich lat, najbardziej wyrazistych i dojrzałych stu-
dentów z pracowni, w tym – kilku dyplomantów. „Tytuł Przedwiośnie to nawiązanie do pory roku,
w której odbywa się wystawa, ale też do sytuacji artystów, którzy za pół roku ukończą uczelnię, a po-
tem będą musieli radzić sobie sami” – wyjaśnił Przybylski. Obrazy Szawła Płóciennika z cyklu Pocz-
tówki kojarzą się z komiksem lub malarstwem naiwnym. Operując rysunkową kreską, „złożył” on wła-
sne kompozycje z obiektów architektury oraz innych elementów przestrzeni miejskiej, podpatrzonych
w Ustce, czeskim Havierzowie oraz na pl. Trzech Krzyży i ul. Chmielnej w Warszawie. Yui Akiyama,
która buduje swe prace z jednolitych płaszczyzn barwnych oraz uproszczonych znaków, często inspi-
ruje się zasłyszanymi opowieściami. Obraz Duży Mariusz, Mały Mariusz to odpowiedź na historię jej
kolegi z pracowni. Sięgając po dwie, profilowe sylwetki różnej wielkości, Yui Akiyama sportretowa-
ła go jako dziecko i dorosłego. Obraz, przedstawiający odwróconą tyłem głowę, to jej autoportret ja-
ko małej dziewczynki. Pokazała też ekspresyjne szkice malarskie na papierze urozmaicone osobisty-
mi zapiskami. Pełne prostoty są też prace Mariusza Pawlaka, które przekonująco łączą poczucie hu-
moru z filozoficzną refleksją. Janinę Jasińską, autorkę fotorealistycznych obrazów, zainspirowała za-
równo opowieść o rodzinnym biwaku, dziadku - lotniku, jak i dawne atlasy anatomiczne. Mariusz Ka-
chel – w czarno-szaro-białym malarstwie – zmierzył się z tematem przemocy we współczesnym świe-
cie. Natomiast Josef Pilat przygotował instalację przestrzenną Strumienie światła: w galerii rozpiął
pasma lekkiej tkaniny, surowej oraz pomalowanej, tworząc  jakby wiązki światła białego oraz rozsz-
czepionego przez pryzmat. Prace studentów uzupełniły obrazy pedagogów. Alkonost i Sirin Jarosła-
wa Modzelewskiego przedstawia mityczne, rajskie ptaki radości i rozpaczy, natomiast H9-21 Igora
Przybylskiego – charakterystyczny symbol widywany z boku autobusów Autosan.

Agnieszka Maria Wasieczko
Wystawa Przedwiośnie czynna jest do 3.04.2017, (pn.-pt., w godz. 14.00-20.30) w Galerii Działań

SMB Imielin (ul. Marco Polo 1). 

Za kulisami Broadwayu

Malarskie Przedwiośnie 
w Galerii Działań
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ALE SZYBKA i elastyczna
pożyczka do 25000 zł. 
Tel. 668 681 911

POŻYCZKA do 25 000 zł, 
663 271 508

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

SZYBKA pożyczka, decyzja
nawet w 24 godziny - Zadzwoń
668 681 911

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

DREWNO opałowe 
i kominkowe, 602 77 03 61

DREWNO opałowe 
i kominkowe, 791 394 791

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

SKUP książek, dojazd, 
509 548 582

SKUP książek, każda ilość,
wszystkie dziedziny - dojazd,

666 900 333

SPRZEDAM łóżko do masażu.
Wysokość regulowana
elektrycznie: 55-100 cm. Stan
b.dobry. C. 1000 zł.- 608 574 074

SPRZEDAM BEZPOŚREDNIO 
3-4 POKOJOWE, 62m2,
ODDZIELNA KUCHNIA!,
DWUSTRONNE!, METRO
URSYNÓW 300 M!, 505829693 

AUTO SKUP, 
Warszawa, 

501-291-812

ANGLISTA, nauczyciel
akademicki, wszystkie zakresy,
lekcje indywidualne lub komplet,
22 643 81 23

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

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

matury, gimnazjalne, 605 783 233
NIEMIECKI, tłumaczenia,

korepetrycje, 503 023 925

DZIAŁKA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
DZIAŁKA budowlano-usługowa

przy trasie 722, tel. 602 77 03 61
GĄSIOROWO, gm. Olsztynek,

działki uzbrojone, 602 613 658
OFERUJĘ do wynajęcia miejsce

w garażu Herbsta-Wschód, 
501 714 639

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie i okazyjnie

sprzeda tematy:.
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net

Mieszkania:
!Centrum 70 m2, piękne

mieszkanie w dobrym standardzie,
wys.3,30 m., kamienica Tylko 650
tys.zł., 601 720 840 

!Mokotów, 3 pok.50m2, 
ul. Podchorążych (k.Łazienek),
kamienica, 601 720 840

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

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

!Ursynów, 3 pok. 68 m2, dobry
standard, do wejścia, 601 720 840

Domy:
! 300 m2, do wejścia, Ursynów,

Las Kabacki, 601 720 840
!Kabaty dom 190/400 m2, do

wejścia, 601 720 840
!Dom Kabaty, 190/410 m2,

blisko metra, cisza, spokój, 
601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Działki:
!Działka Konstancin-

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

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

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

!Wilanów, Kępa Zawadowska,
13 700 m2,usł.-przem.-
inwestycyjna, z planem, 400 zł/m2

Do wynajęcia:
!Konstancin - do wynajęcia

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

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

Lokale handlowe:
!Ursynów, lokal  43 m2. Dobry

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie szuka dla
swoich klientów: mieszkań,

apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,

Wilanów, Mokotów, 
Stegny, Ursynów, itd.). 

Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie poszukuje

mieszkań dwupokojowych,
trzypokojowych 

i czteropokojowych do kupna
bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net

MECHANIKA samochodowego
zatrudnię, 602 424 774

ZATRUDNIĘ ekspedientkę w
C.H. Land, ul. Wałbrzyska 11, 
tel: 601 215 212

ZATRUDNIĘ mechanika -
pojazdy ciężarowe, praca Wilanów,
602 609 403

Zespół Szkół Publicznych w
Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni od zaraz na zastępstwo
na stanowsko sekretarza szkoły
(wymagane wykształcenie
średnie). CV proszę przesyłać na
adres e-mail:
sekretariat@zspwmy.edu.pl,
telefon kontaktowy - 
(22) 462 85 20

ANTENY, 603 375 875

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606 234 106

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DOMOFONY, 603 375 875
DRZEWA, krzewy, cięcie, 

501 311 371
ELEKTROAWARIA, 

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

507 153 734

FRANSAT 
509 610 850

GLAZURA, remonty, 
796 664 599

GLAZURNIK
690 61 30 31

HYDRAULIKA, remonty, 
602-651-211

HYDRAULIK pełen zakres, 
601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MALARSKIE, tapetowaqnie, 
22 644 94 55; 607 775 259

MALOWANIE, 698 431 913
MALOWANIE, referencje, 

722 920 650

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

502 288 514

OCIEPLANIE poddaszy pianą
pur, 668 327 588

PARKIETY, układanie,
cyklinowanie, 509 196 662

PRZEPROWADZKI, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

REMONTY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

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

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

STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE, 

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

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

TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WYLEWKI agregatem, 
668 327 588

WRÓŻBITKA, 501 623 919,
tanio, 506 030 088

WRÓŻKA, 22 648 68 41, 
602 731 299

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

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

DrDr ugi trugi tr udnieudnie jszyjszy......
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje MMaarrttaa GGooźźddzziikk
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii..
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Spacer po obwodnicy
Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa (IMU) serdecznie zaprasza na kolejny spacer po terenie przy-

szłej Południowej Obwodnicy Warszawy (POW). Już niebawem cały teren budowy zajmie ciężki
sprzęt, jest to więc jedna z ostatnich okazji przejścia i obejrzenia miejsc, w których powstanie tu-
nel oraz zjazdy z obwodnicy. Podczas wycieczki będzie można uzyskać odpowiedzi na rozmaite
pytania dotyczące budowy.

WWyycciieecczzkkaa ooddbbęęddzziiee ssiięę ww nniieeddzziieellęę,, 2266 mmaarrccaa ww ggooddzz.. 1144::3300-1166::3300
MMiieejjssccee zzbbiióórrkkii:: skwer kpt. Z. Pawlaczyka (róg Nowoursynowskiej i Płaskowickiej)

IX MISTRZOSTWA URSYNOWA 
O PUCHAR BURMISTRZA

W dniach 25-26 marca br. przy ul Koncertowej 4 odbędą się IX Mistrzostwa Ursynowa w piłce
nożnej o Puchar Burmistrza  – rocznik graczy 2006. Obecna edycja turnieju jest adresowana do
chłopców z rocznika 2006 - udział biorą drużyny z całej Polski i 2 drużyny z zagranicy. Celem
organizacji tych rozgrywek jest promocja i popularyzacja piłki nożnej oraz zdrowego stylu życia
wśród dzieci i młodzieży, a także podnoszenie poziomu gry poprzez rywalizację z najlepszymi
zespołami z Polski i zagranicy. Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie Edukacji Młodych
Piłkarzy Klub Sportowy SEMP, a rozgrywki odbywają się pod patronatem honorowym Burmistrz
Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

LLiissttaa ddrruużżyynn::
1.Stal Mielec ( zamiast  NAKI Olsztyn zmiana 2.02.2017)
2. Cracovia Kraków 
3. Śląsk Wrocław 
4. Wołyń Łuck 
5. Kowel Wołyń 
6. Jagiellonia Białystok 
7. Ajaks Częstochowa 
8. BKS Lublin 
9. Arka Gdynia 
10. Escola Varsovia 
11. SEMP I 
12. SEMP II 

WWiięęcceejj iinnffoorrmmaaccjjii nnaa ssttrroonniiee iinntteerrnneettoowweejj wwwwww..mmiissttrrzzoossttwwaa-uurrssyynnoowwaa..ppll..

Antiga i Zagumny wizytówką 
siatkarzy Politechniki

UUrrssyynnóóww pprrzzyycciiąąggaa wwiieellkkąą ssiiaattkkóówwkkęę jjaakk mmaa-
ggnneess.. TToo ttuuttaajj ((pprrzzyy uull.. HHaawwaajjsskkiieejj)) nnaarrooddzziiłł
ssiięę ttaalleenntt ddłłuuggoolleettnniieejj rreepprreezzeennttaannttkkii PPoollsskkii
KKaattaarrzzyynnyy SSkkoowwrroońńsskkiieejj-DDoollaattyy,, ttoo ssttąądd ppoo-
ffrruunnęęllii ppoo mmiissttrrzzoossttwwoo śśwwiiaattaa bbyyllii zzaawwooddnniiccyy
KKSS MMeettrroo –– PPiioottrr NNoowwaakkoowwsskkii,, AAnnddrrzzeejj WWrroonnaa
ii KKaarrooll KKłłooss,, aa ddoo rreepprreezzeennttaaccjjii nnaarrooddoowweejj ttrraa-
ffiiłł ZZbbiiggnniieeww BBaarrttmmaann.. TToo AArreennaa UUrrssyynnóóww jjeesstt
wwrreesszzcciiee –– pprrzzyynnaajjmmnniieejj ppoo cczzęęśśccii –– mmiieejjsscceemm
rroozzggrryywwaanniiaa mmeecczzóóww pprrzzeezz ssiiaattkkaarrzzyy OONNIICCOO
AAZZSS PPoolliitteecchhnniikkaa WWaarrsszzaawwsskkaa,, kkttóórreejj ppooddppoo-
rrąą bbyyłł oossttaattnniioo mmiieesszzkkaajjąąccyy ww tteejj ddzziieellnniiccyy PPaa-
wweełł ZZaagguummnnyy.. OOdd nnoowweeggoo sseezzoonnuu mmaa oonn zzoo-
ssttaaćć ddyyrreekkttoorreemm ssppoorrttoowwyymm ddrruużżyynnyy,, kkttóórreejj
ttrreenneerreemm bbęęddzziiee nniieeddaawwnnyy sseelleekkccjjoonneerr nnaasszzeeggoo
tteeaammuu nnaarrooddoowweeggoo FFrraannccuuzz SStteepphhaannee AAnnttiiggaa,,
jjuużż ggoottoowwyy ddoo zzaassttąąppiieenniiaa ddoottyycchhcczzaassoowweeggoo
sszzkkoolleenniioowwccaa JJaakkuubbaa BBeeddnnaarruukkaa..

m pFOTO WIKIPEDIA

Koncert pasyjny „ECCE HOMO”
W najbliższą niedzielę, 26 marca br. o godz. 16.30 w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

przy al. KEN 101 odbędzie się koncert pasyjny „ECCE HOMO”.  Ecce homo to motyw w sztuce
chrześcijańskiej przedstawiający ubiczowanego Chrystusa w koronie cierniowej. W czasie koncertu
wystąpią: Warszawski Chór Międzyuczelniany pod dyrekcją Borysa Somerschafa oraz Orkiestra
Kameralna N-Harmonia pod dyrekcją Daniela Mieczkowskiego. Organizatorem wydarzenia jest
Urząd Dzielnicy Ursynów - wstęp wolny.

„Jest to kolejny koncert muzyki chrześcijańskiej. Tym razem wyjątkowy jest wykonawca, a
mianowicie Warszawski Chór Międzyuczelniany. Historia i dorobek tego chóru gwarantują wysoki
poziom wykonania zaplanowanych na najbliższą niedzielę kompozycji” – zachęca zastępca
burmistrza Łukasz Ciołko.

Warszawski Chór Międzyuczelniany działa przy Kościele Akademickim św. Anny w Warszawie
od 1964 roku. Śpiewają w nim studenci i absolwenci wszystkich wyższych uczelni stolicy. Bogaty
repertuar zespołu obejmuje kompozycje religijne i świeckie wszystkich epok: od wieku XV po
współczesność, w tym wielkie formy muzyczne J.S. Bacha, W.A. Mozarta, F. Schuberta, G. Verdiego
i wielu innych.

WW pprrooggrraammiiee::
Giovanni Pierluigi da Palestrina – Adoramus Te Christe
Antonio Lotti  – Miserere
Jose Ignacio Prieto - In Monte Oliveti
Piotr Czajkowski - Legenda
Giovanni Battista Pergolesi – Stabat Mater Dolorosa
Marian Sawa – Ecce Homo
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