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N iedawna nawałnica, któ-
ra spowodowała rekordo-
we zniszczenia na Pomo-

rzu, zwłaszcza we wsi Rytel i osa-
dzie Suszek, postawiła tamtej-
szych mieszkańców w sytuacji
wprost beznadziejnej. Dosłownie
w okamgnieniu mogli się oni prze-
konać, co to znaczy stracić dach
nad głową. I to bynajmniej nie w
sensie przenośnym, bo potężna
wichura obróciła ich domostwa
w perzynę. To wielkie nieszczęście
wywołało falę współczucia w całej
Polsce i ludzie nawet z najdalszych
zakątków kraju ruszyli poszko-
dowanym na pomoc. Rząd był
besztany przez opozycję, że za
późno uruchomił mechanizmy
pomocy, a wojewoda pomorski
Jakub Drelich skompromitował
się wypowiedzianymi publicznie
słowami, iż wojsko nie jest od za-
miatania liści po klęsce żywiołowej
– gdy społeczeństwo prosiło o po-
moc żołnierzy. W sumie – doszło
do awantury na 24 fajerki, a jed-
nocześnie nieoczekiwanym boha-
terem stał się sołtys Rytla Łukasz
Ossowski, który zareagował na tę
tragedię jak na prawdziwego spo-
łecznika przystało. 

P rzywołuję ten przykład –
akurat nie ze stołecznego
podwórka, żeby zestawić

to z dramatami dziesiątków tysię-
cy warszawiaków od wielu lat
wypędzanych z komunalnych

mieszkań w następstwie procesu
reprywatyzacji. Jeszcze do nie-
dawna nikt się nad tymi ludźmi
nie rozczulał. Tak samo było
zresztą, jeśli chodzi o reprywaty-
zację nieruchomości w wielu in-
nych miastach, jak choćby Kra-
ków i Łódź. Władze samorządowe
na ogół tylko udawały, że coś ro-
bią, żeby pomóc eksmitowanym
rodzinom, a władze państwa
miały tych biedaków po prostu w
dupie.  

O czywiście, w ferworze dzi-
siejszej dyskusji nad kwe-
stiami reprywatyzacyjny-

mi na ogół pomija się prawa i in-
teresy legalnych spadkobierców
tych osób, które w 1945 zostały
wywłaszczone na mocy dekretu
Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego, czyli aktu zwanego
potocznie dekretem Bieruta. Ta
dyskusja wciąż prowadzi doni-
kąd, ponieważ rozpatruje się tyl-
ko zagadnienia czysto prawne,
nie biorąc pod uwagę przełomów
dziejowych. Żaden sąd nie raczył
jak dotychczas zauważyć, iż z
końcem drugiej wojny światowej
zmieniono ustrój Polski z kapita-
listycznego na socjalistyczny z
mocnymi akcentami komuni-
stycznymi. W wywodach prawni-
czych całkowicie też pomija się
fakt straszliwych zniszczeń wo-
jennych i potrzeby jak najszybsze-
go podniesienia budynków z ruin,
w związku z czym – nie tylko w
Polsce – dokonano skomunalizo-
wania względnie upaństwowie-
nia nieruchomości, żeby odbudo-
wa znalazła się w jednym ręku
(przykłady: Frankfurt nad Me-
nem, Rotterdam). 

N ie po raz pierwszy wspo-
minam również w tym
miejscu, że do wywłasz-

czania z prywatnych majątków

doszło po wojnie nie tylko w mia-
stach, bo przecież zabrano przed-
wojennym latyfundystom olbrzy-
mie dobra ziemskie w ramach re-
formy rolnej. Niech no więc obec-
ny ideolog liberalizmu i strażnik
świętego prawa własności Leszek
Balcerowicz spróbuje dziś zabrać
ziemię chłopom, niezależnie od
tego, czy są oni stronnikami PSL,
czy PiS, czy jakiejkolwiek innej
partii. A pamiętać przy tym trze-
ba, że chłopi otrzymali ziemie nie
tylko z łaski dbających o „lud
pracujący” komunistów, lecz
również dużo wcześniej z nada-
nia cara.

U regulowanie stosunków
własnościowych nie jest
sprawą prostą, zaś abso-

lutnie sprawiedliwe rozwiązanie
jest niemożliwe. Dlatego Sejm usta-
wia się do tej sprawy niczym pies do
jeża. Nic dziwnego, że wobec mara-
zmu władzy ustawodawczej i wy-
konawczej, w tym samorządowej –
w mętnej wodzie zaczęły ostro po-
lować drapieżne ryby. Tylko gdzie
były wszelkie urzędy ochrony pań-
stwa, prokuratura, policja, skoro
pozwolono nawet na tak bezczelny
przekręt, jak sprzedanie kamieni-
cy przy Noakowskiego 16, zawłasz-
czonej przez zwyczajnych złodziei,

ukaranych za podstępną kradzież
mienia wyrokiem sądowym? Gdzie
mieli rozum sędziowie przyklepu-
jący przejmowanie cudzego mie-
nia metodą „na kuratora” z Kara-
ibów? Dlaczego nie biły na alarm
prawnicze autorytety? I czemu
milczał niby tak się troszczący o
wiernych Kościół, mój Kościół
Rzymskokatolicki. Może dlatego,
że poprzez zlikwidowaną już Ko-
misję Majątkową sam zawłaszczył
wiele nieruchomości, które nigdy
do niego nie należały, kompletnie
nie licząc się z potrzebami społecz-
nymi. Za tych kościelnych chciw-
ców wstyd mi tak samo, jak za roz-

pustników w sutannach, zabawia-
jących się z chłopaczkami – by-
najmniej nie w trybie czynności li-
turgicznych.

P rzypominam te wstydliwe
fakty, bo właśnie pod płasz-
czykiem naprawiania fak-

tycznych krzywd, wyrządzonych
Kościołowi w dobie PRL, zaczęto
sięgać po mienie komunalne bez
jakiegokolwiek przyzwolenia spo-
łecznego, przyzwyczajając publicz-
ność do kompletnego lekceważe-
nia prawa, no i nastąpił efekt domi-
na. Jednocześnie zaś zanikł w spo-
łeczeństwie ten  piękny duch soli-
darności, jaki się zrodził w 1980
roku. 

T eraz działa w sprawie repry-
watyzacji warszawskiej kry-
tykowana przez purystów

prawnych Komisja Weryfikacyjna,
która ma choć w części powstrzy-
mać lawinę oszustw i wystawić ra-
chunek krzywd tym, którzy je wy-
rządzili. Trudno przewidzieć, jaka
będzie finalna skuteczność tej in-
stancji, której pani prezydent War-
szawy zarzuca poniekąd niekon-
stytucyjny charakter. Tylko że zapy-
tać wypada: jeśli pani mogła – dzia-
łając konstytucyjnie – pozwolić na
tyle prawnych wypaczeń reprywa-
tyzacyjnych, to dlaczego Patryk Ja-
ki nie może niekonstytucyjnie wziąć
zarówno ludzi, jak i majątku mia-
sta w obronę? Wszak działa w sta-
nie wyższej konieczności i pro publi-
co bono, a sam akurat nie zagarnia
warszawskich kamienic na wła-
sność.  Dlatego nie ukrywam, że
podobało mi się, jak podczas środo-
wego posiedzenia wyrzucił ratu-
szowych mataczy na zbity pysk. Bo
nawet urzędowa bezczelność ma
swoje granice. 

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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JJaakkiiee ssąą sskkuuttkkii rreeffoorrmmyy eedduukkaaccjjii ddllaa uurrssyynnooww-
sskkiicchh nnaauucczzyycciieellii ??

Niestety, odczuwamy skutki wprowadzanych
bez przygotowania zmian. Łącznie 22 nauczycie-
li straciło pracę, a ponadto wielu ma “kursować”
między placówkami – głównie będzie to dotyczy-
ło nauczycieli fizyki i chemii.  

CCzzyy ddzziieellnniiccaa oottrrzzyymmaałłaa ddooddaattkkoowwee śśrrooddkkii ww
zzwwiiąązzkkuu zz pprroowwaaddzzoonnąą rreeffoorrmmąą??

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej nie otrzy-
maliśmy ani złotówki. Dzięki decyzjom prezydent
Warszawy natomiast dzielnica – w związku ze
skutkami wprowadzanej reformy – otrzymała po-
nad 7 mln złotych. Na wszystkie prace remonto-
we i inwestycyjne wydamy ponad 41 mln. Dla po-
równania, w latach 2013 i 2014 wydaliśmy niewie-
le ponad 15 mln każdego roku. A tylko w ubiegłym
– nieznacznie ponad 20 mln zł. W tym roku łatwiej
wskazać placówki, w których nie były wykony-
wane żadne prace, niż te, w których trwały remon-
ty i inwestycje.

TToo sszzeerrookkii ffrroonntt pprraacc.. CCzzyy wwsszzyyssttkkoo uuddaa ssiięę zzaa-
kkoońńcczzyyćć ww tteerrmmiinniiee??

Zawsze planujemy realizację inwestycji tak,
aby były jak najmniej uciążliwe dla uczniów i ro-
dziców.  Przy podwojonym w stosunku do ze-

szłego roku budżecie znacznie większa jest też
ilość pracy związana z przygotowaniem i reali-
zacją inwestycji. W przypadku trzech przed-
szkoli intensywne prace będą trwały do pierw-
szych dni września – i dzięki zaangażowaniu
pracowników tych placówek możliwe będzie
udostępnienie dzieciom od początku roku szkol-
nego zmodernizowanych sal.  Z zaplanowanych
prac jedynie w dwóch lokalizacjach nastąpi ko-
rekta pierwotnych terminów. W przypadku
Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej,
mamy zmiany projektu. W ubiegłym roku, po
otrzymaniu informacji o planowanej reformie
oświaty, na prośbę dyrektora oraz społeczno-
ści szkolnej podjęto decyzję o zwiększeniu zakre-
su rozbudowy placówki i zleceniu zamiennego
projektu budowlanego. Jednocześnie znacząco
zwiększył się zakres prac. Zarząd Dzielnicy Ur-
synów poczynił starania o zwiększenie środków
finansowych przy tym zadaniu inwestycyjnym.
Na dwóch sesjach Rady Miasta wartość zadania
wzrosła o 2,5 mln zł.

DDrruuggaa ppllaaccóówwkkaa oobbjjęęttaa kkoorreekkttąą tteerrmmiinnóóww,, ttoo
SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa nnrr 330033 iimm.. FFrryyddeerryykkaa CChhoo-
ppiinnaa......

Niestety, w trakcie budowy okazało się, iż doku-
mentacja projektowa zawiera liczne błędy. Urząd
Dzielnicy Ursynów wezwał projektanta do ich
usunięcia i nałożył kary umowne, niemniej jednak
kilka tygodni zostało straconych. Ale mam na-
dzieję, że w pierwszych dniach września uda nam
się wspólnie z rodzicami i dyrekcją szkoły wypra-
cować najmniej uciążliwy dla uczniów model
funkcjonowania szkoły. 

CCzzyy ttoo kkoonniieecc zzaappllaannoowwaannyycchh ww uurrssyynnoowwsskkiieejj
oośśwwiiaacciiee pprraacc?? 

Absolutnie nie. W przyszłym roku będziemy
realizować wiele inwestycji. W planach jest rozbu-
dowa i modernizacja szkoły podstawowej przy
ul. Hirszfelda i budowa nowej sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej.
A jeszcze w tym roku wykonamy projekt zago-
spodarowania terenu sportowego obok szkoły
przy ul. Puszczyka – ostatniej szkoły, która nie
miała boiska.  Sądzę, że pomimo reformy, zarów-
no uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele odczują
pozytywne zmiany.

R o z m a w i a ł  R a f a ł  K o s

Jak nic to nic, a jak już coś, to razy
dwa. Po przerwie trwającej od 19
kwietnia przewodnicząca Rady Ursyno-
wa Teresa Jurczyńska-Owczarek zwoła-
ła wreszcie aż dwie sesje tego ciała – 19
i 26 września.

Najprawdopodobniej do odblokowania działal-
ności Rady poniekąd zmusił przewodniczącą sekre-
tarz warszawskiego ratusza, przypominając, że
sesje rad dzielnicowych nie mogą się odbywać
rzadziej niż raz na kwartał. Podobno Teresa Jur-
czyńska-Owczarek zwlekała tak długo ze zwoła-
niem kolejnego zgromadzenia radnych, bo miała
wątpliwości, czy Katarzyna Niemyjska z klubu
Nasz Ursynów jest mieszkanką dzielnicy.

Na szczęście wszystko się już wyjaśniło. Prze-
wodnicząca jest obecnie radną niezależną (chociaż
została wybrana jako przedstawicielka Naszego
Ursynowa). Jak poprowadzi zwołane przez siebie
sesje, czas pokaże. Mieszkańcy mają prawo ocze-
kiwać, że społeczne ciało samorządowe nie bę-
dzie martwym ciałem, bo bieżących  problemów
nie brak

Wiceprzewodniczący Rady Michał Matejka (PO)
mówi tak: – Długie niezwoływanie sesji przez pa-
nią przewodniczącą ocenialiśmy bardzo krytycz-
nie. Teraz liczymy jednak, że oba zwołane zgroma-
dzenia odbędą się już bez zbędnych przerw. 

K S

Rada Ursynowa już niebezradna

Wywiad z burmistrzem Ursynowa Robertem Kempą

Dzielnica gotowa na nowy rok szkolny

Mówi zastępca burmistrza Ursynowa Rafał Miastowski

„Fair play” nie tylko w sporcie!
DDoobbiieeggaajjąą kkoońńccaa wwaakkaaccjjee,, ccoo

cciieekkaawweeggoo ddzziiaałłoo ssiięę ww ssppoorrcciiee ii
rreekkrreeaaccjjii nnaa UUrrssyynnoowwiiee??

Wakacje to „Lato w Mieście” i
bogata, różnorodna oferta spor-
towo-rekreacyjna przygotowana
przez Ursynowskie Centrum
Sportu i Rekreacji oraz dzielni-
cowy Wydział Sportu i Rekreacji.
Dzieci oraz młodzież miały do
dyspozycji pływalnie, hale sporto-
we, boiska, zajęcia z nauki jazdy
na rolkach i deskorolce, treningi
piłkarskie, zajęcia z tenisa ziem-
nego oraz naukę tańca. Można
było się również wspinać po
ściance i to w hali przeznaczonej
do tej dyscypliny. A wszystko pod
okiem wykwalifikowanych oraz
dbających o bezpieczeństwo in-
struktorów. Co sobotę w Parku
przy Bażantarni odbywa się „Par-
kun”. Od 14 do 16 lipca popular-
na „Górka Kazurka” stała się are-
ną zmagań najlepszych w Polsce
zawodników i zawodniczek w ko-
larstwie górskim. W oparciu o  ist-
niejące przeszkody, zbudowane
przez pasjonatów kolarstwa gra-
witacyjnego, stworzono wyma-
gający i dobrze przygotowany tor
do rywalizacji w Mistrzostwach
Polski MTB. Na tym samym
obiekcie kilka dni później ścigali
się finaliści Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży. Jeśli mówimy
już o tym przedsięwzięciu, to 18-
19 lipca na boiskach przy ulicy
Koncertowej 4 odbyły się kolejne
zawody – tym razem w siatków-
ce plażowej dziewcząt i chłop-
ców. A 25 lipca prologiem na To-
rze Wyścigów Konnych wystar-
tował kolarski „Tour de Mazovia” 

JJaakk wwyygglląąddaa ssppoorrttoowwaa ooffeerrttaa
nnaa kkoolleejjnnee mmiieessiiąąccee??

Budżet dzielnicy ma ograni-
czoną elastyczność, ale w miarę
posiadanych środków w sposób
optymalny organizujemy wyda-
rzenia dla mieszkańców. Nie jest
to łatwe zadanie, ale dzięki zaan-
gażowaniu i wysiłkowi osób pra-
cujących w Wydziale Sportu i
Rekreacji w Urzędzie Dzielnicy
Ursynów oraz w Ursynowskim
Centrum Sportu i Rekreacji,
przygotowujemy wiele cieka-
wych, bezpłatnych przedsię-
wzięć, które będą kontynuowa-
ne po wakacjach. Dla najmłod-
szych ruszy po raz kolejny au-
torski program „Sportowe Przed-
szkole”, dla dzieci uczęszczają-
cych do szkół dodatkowe zaję-
cia „Od Zabawy do Sportu”. Na
zlecenie dzielnicy pracuje także
specjalista od pływania, który
koordynuje zajęcia z nauki pły-
wania dla dzieci klas drugich
szkół podstawowych i zajmuje
się przygotowywaniem założeń
metodyczno-organizacyjnych.

Dla nieco starszych od wrze-
śnia, na wniosek uczestników,
uruchamiamy nową, dodatkową
grupę dla miłośników spacerów z
kijkami – zajęcia w środy, w ra-
mach programu „Ursynowski
Nordic Walking”. Startują także
cieszące się dużą popularnością
programy gimnastyczne i uspraw-
niające dla seniorów, treningi bie-
gowe dla kobiet pn. „Women’s
Run”, realizowane w ramach Bu-
dżetu Partycypacyjnego zajęcia z
zumby i salsation pn. „Aktywne
My”.  Dla dzieci, młodzieży i ich
opiekunów prowadzony jest na
pływalniach UCSIR autorski pro-
gram „SOS Rodzinie” oraz nowe
miejsce do ćwiczeń w UCSIR przy
Hirszfelda. Współpracujemy też
na bieżąco z klubami sportowymi
i innymi organizacjami pozarzą-
dowymi, które w istotnym stopniu
tworzą sportowo-rekreacyjny kra-
jobraz Ursynowa. 

CCoorraazz bbooggaattsszzyy zzrreesszzttąą......
No właśnie, dlatego dbamy o

utrzymanie pięciu ogólnodo-
stępnych boisk sportowych i kil-
kunastu siłowni plenerowych,

starając się, aby pozostawały w
jak najlepszym stanie i zapew-
niały użytkownikom odpowied-
ni komfort przy ich aktywności
ruchowej. Są jeszcze oczywiście
imprezy sportowe. Startuje V
bieg Grand Prix Warszawy w Le-
sie Kabackim. A w najbliższą nie-
dzielę, przy istotnym wsparciu
dzielnicy, odbędzie się  10. jubi-
leuszowy „Onkobieg Razem po
zdrowie!”. Jak co roku dedyko-
wany jest on wszystkim osobom
zmagającym się z chorobą no-
wotworową i ich rodzinom. Ser-
decznie zapraszam do uczest-
nictwa, start 3 września o godz.
13.30 obok Centrum Onkologii,
przy ul. Roentgena 5. 

A to nie koniec atrakcji dla bie-
gaczy, bo już tydzień później cze-
ka nas kolejny wyjątkowy bieg –
VI Wielka Ursynowska. 10 wrze-
śnia o godzinie 10.00 biegacze
wyruszą, aby pokonać dwa okrą-
żenia po Torze Wyścigów Kon-
nych Służewiec, po tej samej tra-
wie, po której co tydzień ścigają
się konie. Po murawie można
również pobiec boso – dla takich

śmiałków przygotowana jest od-
dzielna klasyfikacja. Na terenie
zieleni w pobliżu trybuny hono-
rowej odbędzie się także piknik
z atrakcjami dla najmłodszych. A
po południu tradycyjnie goni-
twa konna „Nagroda Ursynow-
ska o Puchar Burmistrza Dzielni-
cy Ursynów’’. Warto zauważyć,
że przy okazji Wielkiej Ursynow-
skiej wspieramy również ursy-
nowskie hospicjum, zachęcając
biegaczy do dobrowolnych wpłat
na jego rzecz.  Już 16 września
na pływalni „Aqua Relaks” i w
Parku Kultury w Powsinie, odbę-
dzie się 9. edycja Triathlonu War-
szawskiego – Otwartych Mi-
strzostw Warszawy w Triathlo-
nie i Aquathlonie. Uczestnicy bę-
dą musieli pokonać 400 metrów
w basenie, przejechać 10 kilo-
metrów rowerem i przebiec 3 ki-
lometry. 

PPeewwnniiee ii ww AArreenniiee UUrrssyynnóóww
nniiee zzaabbrraakknniiee aattrraakkccjjii......

Szykuje się prawdziwa grat-
ka dla miłośników siatkówki na
najwyższym poziomie. Od 15 do
18 września hala „Arena Ursy-
nów”, gościć będzie 6 drużyn z
siatkarskiej ekstraklasy męż-
czyzn, które zmierzą się w ra-

mach XII Memoriału Zdzisława
Ambroziaka. 

Warto też wspomnieć o spo-
rcie szkolnym i Warszawskiej
Olimpiadzie Młodzieży, rusza
bowiem kolejna edycja. Stara-
my się zapewniać jak najlepszy
poziom organizacyjny oraz
sportowy dzielnicowych elimi-
nacji tych rozgrywek. W po-
przedniej edycji WOM zajęliśmy
drugie miejsce wśród warszaw-
skich dzielnic, stąd przed nami
cel – zajęcie najwyższego stop-
nia podium. Te rozgrywki to tak-
że dobra okazja, aby wpajać
dzieciom i młodzieży nie tylko
zamiłowanie do sportu, ale rów-
nież filozofię uczciwego współ-
zawodnictwa. 

WWłłaaśśnniiee –– ww uubbiieeggłłyymm rrookkuu
nnaa tteerreenniiee ddzziieellnniiccyy oorrggaanniizzoo-
wwaannyy bbyyłł TTuurrnniieejj WWiieeddzzyy OOlliimm-
ppiijjsskkiieejj ddllaa sszzkkóółł,, ggddzziiee mmooccnnyy
nnaacciisskk ppoołłoożżoonnyy bbyyłł wwłłaaśśnniiee nnaa
zzaassaaddyy ffaaiirr-ppllaayy.. JJaakk ww PPaannaa
oocceenniiee wwyygglląąddaa pprrzzeessttrrzzeeggaanniiee
ttyycchh rreegguułł pprrzzeezz mmłłooddyycchh ssppoorr-
ttoowwccóóww?? 

W większości młodzi zawod-
nicy i zawodniczki znają zasady
fair play, jednak należy podkre-
ślić, że idea ta nie dotyczy tylko
rywalizacji sportowej, ale i kultu-
ry sportowca i jego postawy po-
za boiskiem. Dużo zależy od nas
dorosłych i przykładu, który da-
jemy. Nie zawsze jest to odzwier-
ciedleniem codzienności „ulicy”,
zdarza się, że w przypadku po-
pularnych dyscyplin jak np. bie-
ganie, gry zespołowe czy jazda
na rowerze następują nieprzy-
jemne i nerwowe sytuacje. Zwią-
zane są one m. in. z przebiega-
niem na czerwonym świetle,
skracaniem sobie trasy w miej-
scach niedozwolonych czy nie-
przestrzeganiem przepisów ru-
chu drogowego przez niektórych
rowerzystów. Dotyczy to także
gier zespołowych – często prze-
chodząc obok boisk, usłyszeć
można głośne przekleństwa, a
także zobaczyć śmieci, jakie po
sobie zostawiają niektórzy gra-
cze. Pamiętajmy o bezpieczeń-
stwie.  Sport i rekreacja mają słu-
żyć poprawie jakości życia
wszystkich grup społecznych –
szanujmy siebie nawzajem i w
każdej sytuacji.

R o z m a w i a ł  R a f a ł  K o s

ZZaakkoońńcczzoonnyy rreemmoonntt SSPP 
nnrr 110000 pprrzzyy uull.. TTaanneecczznneejj
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CZWARTEK, 31 sierpnia 
w godz. 17.00-19.00

„Poznaj Lokalny Biznes na Zielonym Ursyno-
wie” to comiesięczne spotkania networkingowe
przedsiębiorców z mieszkańcami w szkole przy
ul. Kajakowej 10. Na ten projekt budżetu party-
cypacyjnego zagłosowało 172 osoby. W trakcie
spotkań m. in. rozmowy z trenerem/coachem
/ekspertem biznesu, przedstawicielami firm,
wykłady, np. Jak promować biznes przez rela-
cje?, wymiana kontaktów oraz konkurs z nagro-
dami. Spotkania odbywają się zawsze w czwar-
tek. Kolejne spotkania odbędą się: 28 września,
26 października, 30 listopada i 14 grudnia br.

SOBOTA, 2 września 
w godz. 09.00-13.00

Ostatnie bezpłatne zajęcia sportowe dla ca-
łej rodziny w ramach budżetu partycypacyj-
nego. Zapisy telefoniczne 577 936 746 w
piątek od 9.00 do 10.00. Na projekt „SP 100
- Aktywne soboty„ zagłosowało 295 osób.

CCoo?? Zajęcia sportowe 
GGddzziiee??  Szkoła Podstawowa Nr 100 przy

ul. Tanecznej 54/58

KKiieeddyy?? Sobota (02.09) w godz. od 9.00 do
13.00.

CZWARTEK, 7 września 
godz. 18.00 (zgłoszenia od 

piątku do niedzieli 
poprzedzającej seans)

Rusza jesienna edycję projektu budżetu
partycypacyjnego „Bezpłatne seanse filmowe
dla dzieci”, na który głosowało 1 511 osób. Fil-
my wyświetlane są bez reklam i poprzedzo-
ne informacjami o historii kina, dostosowane
są do wieku dzieci. W repertuarze są propo-
zycje dla młodszych i starszych dzieci.

FFIILLMMYY DDLLAA DDZZIIEECCII SSTTAARRSSZZYYCCHH::
77 wwrrzzeeśśnniiaa,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188..0000
MOJE WAKACJE Z RUDYM reż. Kriv Sten-

ders (Australia, 2016, 88 min)
1199 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188..0000
NAZYWAM SIĘ CUKINIA reż. Claude Bar-

ras (Francja, Szwajcaria, 2017, 66 min)
FFIILLMMYY DDLLAA DDZZIIEECCII MMŁŁOODDSSZZYYCCHH::
2211 wwrrzzeeśśnniiaa,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188..0000 
O CZYM SZUMI LAS reż. Rasmus A. Si-

vertsen (Norwegia, 2015, 75 min)

55 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188..0000
HOKUS POKUS ALBERCIE ALBERTSO-

NIE reż. Torill Kove (Norwegia 2016, 72 min)
Obowiązują wejściówki dla dziecka i opie-

kuna, które można zamówić wysyłając zgło-
szenie na adres kino.kultura@ursynow.pl, w
tytule e-maila wpisując TYTUŁ FILMU oraz
NAZWISKO i IMIĘ osoby, która odbierze
karty wstępu. Zgłoszenia przyjmowane są
od PIĄTKU do NIEDZIELI poprzedzającej
dany seans.

PPAASSSSAA:: KKiieeddyy nnaassttąąppii ooffiiccjjaallnnee oottwwaarrcciiee MMAALL ii ccoo bbęęddzziiee ssiięę
ppooddcczzaass tteeggoo oottwwaarrcciiaa ddzziiaałłoo??

MMAAGGDDAALLEENNAA SSZZLLOOMM:: Miejsce Aktywności Lokalnej, czyli MAL
przy ul. Kłobuckiej 14 jest obecnie w fazie przygotowawczej. Dzię-
ki wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów lokal jest już wyposażony i
trwają ostatnie drobne prace adaptacyjne. W trakcie tego krótkie-
go czasu zdążyliśmy poznać grupę sąsiadów, którym przekazuje-
my powyższe informacje. W najbliższy czwartek, 7 września, od-
będzie się oficjalne otwarcie MAL. Podczas spotkania zaprezentu-
jemy nazwę, jaka zostanie niedługo wybrana wspólnie z mieszkań-
cami.  W uroczystym otwarciu, poza władzami dzielnicy, udział we-
zmą także przedstawiciele organizacji pozarządowych działają-
cych w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego (DKDS). Wierzy-
my, że kolejne organizacje z DKDS będą chciały włączyć się w funk-
cjonowanie MAL-u. No i nie zabraknie oczywiście mieszkańców –
bo to wszystko robimy dla nich.

JJaakkiiee ssąą ppllaannyy nnaa ppiieerrwwsszzyy mmiieessiiąącc ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa MMAALL?? NNaa jjaa-
kkiiee wwyyddaarrzzeenniiee sszzcczzeeggóóllnniiee wwaarrttoo pprrzzyyjjśśćć?? 

Cel jest jasny - aby codziennie coś się u nas działo. Na przykład
we wtorki sąsiadka Daria zaprasza na ping - ponga. Zajęcia dla
grupy podstawowej rozpoczynają się o godzinie 18.00, natomiast
bardziej zaawansowanych graczy zapraszamy od 19.00. W piątki
sąsiad Waldek zaprasza na szachy – zajęcia rozpoczynają się o go-
dzinie 18.00. Nie obowiązują zapisy – ale w przypadku większej gru-
py także prosimy o wcześniejszy kontakt.

W godzinach porannych jest również przestrzeń na spotkania są-
siedzkie, wspólne rozmowy i inicjowanie działań oraz przedsię-
wzięć, spotkania z animatorem.

W godzinach popołudniowych MAL otwiera swoją przestrzeń od
16.00 – do 20.00. Jest to czas na spotkania sąsiedzkie, wspólną za-
bawę i rozmowy. W zależności od inicjatywy sąsiadów organizowa-
ne są zajęcia plastyczne, karaoke, wspólne gry i zabawy. 

Co warto polecić? We wrześniu w godzinach popołudniowych za-
praszamy na cykliczne spotkania „Zakątek piękna”. Zajęcia prowa-
dzi Karolina Kulej – fizjoterapeutka i kosmetyczka, kobieta uzdol-
niona wokalnie, która łączy wiele pasji w jednej osobie. Karolina
uczy, jak dbać o urodę od zewnątrz, jak pielęgnować cerę, jak się
odżywiać i jak ćwiczyć. Na warsztaty z zakresu pielęgnacji urody,
żywienia  i aktywności fizycznej zapraszamy w terminach 13, 21
oraz 27 września. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 17.00. Nie obo-
wiązują zapisy. Dla tych, którzy nie zdążą odwiedzić Pani Karoliny
we wrześniu – spotkania zaplanowaliśmy w październiku, listopa-
dzie i grudniu. 

Oferta MAL-u będzie coraz bardziej atrakcyjna – a informacje o
niej mieszkańcy znajdą na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ur-
synów (www.ursynow.pl) oraz na naszym profilu na Facebooku.

JJaakkaa jjeesstt wwiizzjjaa MMAALL-uu ww pprrzzyysszzłłoośśccii –– ccoo cchhcceecciiee oossiiąąggnnąąćć?? 
Chciałabym bardzo, aby idea, która przyświeca funkcjonowaniu

MAL, była rozpowszechniana wśród mieszkańców Ursynowa. Waż-
ne, aby mieszkańcy mieli świadomość, że w MAL-u mogą m. in. spo-
tkać swoich sąsiadów, uczyć się nawzajem nowych rzeczy, organi-
zować spotkania lub po prostu razem spędzać czas. Chciałabym, aby
mieszkańcy zdawali sobie sprawę z faktu, że wszystkie miejsca ak-
tywności lokalnej opierają się na zasadzie wzajemności. Jeśli korzy-
stam z zasobów lub działań MAL, daję mu coś w zamian od siebie
– np. sam/a prowadzę zajęcia, pomagam w organizacji miejsca, uzu-
pełniam niekiedy np. materiały plastyczne czy zapas herbaty, ka-
wy, soku.

W naszej wizji bardzo ważną sprawą jest również kwestia otwar-
tości – MAL ma być otwarty dla wszystkich okolicznych mieszkań-
ców z zapewnieniem tolerancji i poszanowania indywidualności.
MAL to miejsce, w którym cała przestrzeń jest przeznaczona wyłącz-
nie na aktywność mieszkańców, a głównym celem działania jest
wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka. Chcemy osią-
gnąć wysoką jakość dialogu z mieszkańcami, ponieważ MAL nie ma
odgórnie ustalonego programu zajęć – to pomysły mieszkańców,
grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, które na bieżą-
co tworzą plan działania takiego miejsca. 

Rozmawiamy z Magdaleną Szlom z konsorcjum MAL

Już 7 września 
otwarcie lokalu

Realizacja Budżetu Partycypacyjnego
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

Pomysł zrodził się w cza-
sie kartoflanych żniw,
które trwały od połowy

sierpnia do końca września. Wy-
kopki to był dobry czas na inte-
grację mieszkańców sołectwa,
ponieważ lokalny produkt po-

zostawał w zasięgu ręki na lesz-
nowolskich polach u rolników.
Podczas kartoflanych żniw waż-
nym zwyczajem było palenie na
kartofliskach ognisk z zeschłych
łętów i pieczenie ziemniaków w
rozżarzonym popiele. Podtrzy-

mując tradycję oraz inicjatywę
poprzedników, społecznicy co
roku organizują „Pieczenie
Ziemniaka”.

W ostatnią sobotę
sierpnia, w leszno-
wolskim parku

przy ul. Dworkowej odbyła się
już po raz dziesiąty impreza so-
łecka pn. „Pieczenie Ziemnia-
ka”. Organizatorzy: Wójt, Sa-
morząd Gminy Lesznowola,
Radny, Sołtys, Rada Sołecka So-
łectwa Lesznowola, Stowarzy-
szenie „Aktywni Lesznowola”
oraz Gminny Ośrodek Kultury

w Lesznowoli zaprosili wszyst-
kich mieszkańców sołectwa do
wspólnej zabawy. 

M ieszkańców oraz
przybyłych gości
przywitała Pani

Iwona Pajewska-Iszczyńska –
Zastępca Wójta Gminy Lesz-
nowola, Pan Marian Ryszard
Dusza Radny Gminy Leszno-
wola, Hanna Liwińska Sołtys
oraz Pani Ewa Laskus Prze-
wodnicząca Rady Sołeckiej So-
łectwa Lesznowola i  Prezes
Stowarzyszenia „Aktywni
Lesznowola”.

O rganizatorzy zadba-
li, by Jubileuszowe
„Pieczenie Ziemnia-

ka” było dniem wspaniałych,
rodzinnych i sąsiedzkich spo-
tkań. Na dzieci czekało wiele
atrakcji i niespodzianek m. in.:
„dmuchańce”, foto budka, za-
bawy z animatorami, konkursy
i zabawy. Pod okiem instruk-
tora z Gminnego Ośrodka Kul-
tury dzieci uczyły się malar-
stwa na sztalugach i malowały
buźki w kolorowe kwiaty i mo-
tyle. Największą atrakcją dla
dzieci i młodzieży był obóz mi-
litarny. Uczestnicy imprezy pod
fachowym okiem grupy rekon-
strukcyjnej „Marines Devil
Dogs” mieli okazję przejść test
sprawnościowy i strzelanie do
tarczy strzeleckiej, co było nie-
zwykle ekscytującym doświad-
czeniem.

S tragany uginały się od
pamiątek i rękodzieła.
Najmłodsi uczestnicy

imprezy zajadali się lodami, wa-
tą cukrową, popcornem oraz cu-
kierkami. Jedną z głównych
atrakcji były przejażdżki brycz-
ką ufundowana przez „Stajnię
u Liwińskich” z Lesznowoli.
Wspaniały nastrój oraz dobrą
zabawę zapewnił znakomity
występ zespołu Pasjonat, który
zagwarantował mieszkańcom

szaloną zabawę do północy. Po-
rywającym  finałem jubileuszo-
wego święta był koncert zespo-
łu ZŁOTY MAANAM.

Głównym punktem pro-
gramu kulinarnego
były pyszne leszno-

wolskie ziemniaki pieczone
przez niezawodnych lokalnych
kucharzy. Natomiast panie ze
Stowarzyszenia „Aktywni Lesz-
nowola” rozpieszczały nasze
podniebienia przepysznymi cia-
stami własnego wypieku. Na
wiejskim stole był raj dla smako-
szy. Można było skosztować:
chleba w pajdach ze smalcem i
ogórkiem kiszonym, swojskiej
szyneczki, wiejskich podrobów,
żurek z jajkiem oraz ekologicz-
nego miodku. 

R easumując, było
smacznie jak u ma-
my!!! Impreza jak co

roku była wspaniałą okazją do
integracji wszystkich miesz-
kańców sołectwa oraz wspól-
nej zabawy dzieci i dorosłych.
Dziękujemy wszystkim za
wspólną zabawę i do zobacze-
nia za rok…

E w a  L a s k u s
P r z e w o d n i c z ą c a  R a d y  

S o ł e c k i e j  S o ł e c t w a  
L e s z n o w o l a

P r e z e s  S t o w a r z y s z e n i a  
„ A k t y w n i  L e s z n o w o l a ”

Jubileuszowe Pieczenie Ziemniaka w Lesznowoli

Pieczenie Ziemniaka 2017 wsparli:· Bank Spółdzielczy Zie-
mi Łowickiej oddz.  w Lesznowoli·, Bank Spółdzielczy w Pia-
secznie oddz. w Lesznowoli, Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Lesznowola, Prezes Jacek Liwiński, Stajnia u Liwińskich - Mar-
cin Liwiński, Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie
Lesznowola (prezes Jacek Arendarski), Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych w Lesznowoli, Wypo-
życzalnia i sprzedaż przyczep - lawet  Kamil Laskus, Piekarnia
Stenia - Stefania Pucel.

Historia „Pieczenia Ziemniaka” sięga 2007 roku. Ów-
czesnym sołtysem Sołectwa Lesznowola był pan Jan
Kwiatkowski. Wtedy po raz pierwszy w sołectwie zosta-
ła zorganizowana impreza rodzinna pod hasłem „Pie-
czenie Ziemniaka”, której pomysłodawcą był: Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli Pani Danu-
ta Bucholc wraz z Radnym, Sołtysem, Radą Sołecką
oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Lesznowoli. 

Muzeum Pałacu Króla Ja-
na III w Wilanowie zapra-
sza wszystkich chętnych
do niezajmowania się ni-
czym i leniuchowania na
drugą edycję „Letnich Dni
Nudy”.

Warto czasami oderwać się od
kłopotów, codziennych spraw,
obowiązków i zrobić coś pozornie
nudnego. Pozwolić sobie na od-
poczynek od napływających ze-
wsząd informacji, pomyśleć o zro-
bieniu czegoś dla siebie, zrelakso-
wać się chociaż przez chwilę. 

Jak się nudzić, to w niepowta-
rzalnym miejscu, w niezwykłych
ogrodach wilanowskiej rezydencji.
Można zapaść w leżaku i nie my-
śleć o niczym. Popatrzeć na Jezio-
ro Wilanowskie, na ptaki, w koro-
nach drzew, wsłuchać się w szum
liści i oddać się wypoczynkowi.

Leżaki rozstawione są przy bu-
dynku Pompowni na brzegu Je-
ziora Wilanowskiego do 31
sierpnia, w godzinach 10:00 –
19:00. Nie obowiązuje rezerwa-
cja miejsc. Liczba leżaków i ko-
ców jest ograniczona.

Szczegółowych informacji
udziela Biuro Rezerwacji:

tel.: (+48) 22 54 42 850
(pon.–pt., godz. 9–16) 

e-mail: bilety@muzeum-wi-
lanow.pl

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Jak się nudzić, to w Wilanowie
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Podpisywanie umów to częste zadanie,
choć wcale nie łatwe. Każda usługa, kre-
dyt, oferta, z której korzystamy opiera
się o umowę, a większość z nich jest dłu-
ga, napisana skomplikowanym, branżo-
wym językiem, którego zrozumienie by-
wa trudne. Niestety bardzo często umo-
wy są nam pokazywane tuż przed podpi-
saniem, kiedy nie mam czasu, aby spo-
kojnie je przeczytać albo skonsultować z
kimś bliskim czy specjalistą. Nieuczciwi
sprzedawcy stosują presję czasu i każą
nam podjąć decyzję tu i teraz, inaczej
ominie nas okazja, promocja lub inne
atrakcyjne warunki sprzedaży

Dodatkowo umowy bardzo często napisane są
drobnym drukiem, co dodatkowo zniechęca nas
do ich dokładnego przeczytania. Jednak warto
pamiętać, że podpisanie dokumentu bez dokład-
nego przeczytania i co najważniejsze zrozumienia,
może nas słono kosztować!

Podpisując umowę, bierzemy na siebie jakieś zo-
bowiązanie, najczęściej finansowe a dodatkowo
długoterminowe, dlatego zawsze powinniśmy sto-
sować taką samą zasadę: nie podpisuję tak długo,
aż dokładnie nie rozumiem całej umowy, wszyst-
kich praw i obowiązków jakie łączą się z podpisa-
niem danego dokumentu. 

Nigdy nie podpisujmy dokumentów pochop-
nie, tym bardziej ulegając presji sprzedającego,
który obiecuje „złote góry”! Jeśli taka sytuacja ma
miejsce, możemy być pewni, że ktoś pod pretek-
stem promocji albo okazji próbuje nas oszukać. Le-
piej w takiej sytuacji zrezygnować z podpisania
umowy, bo w większości przypadków promocyj-
ne warunki będą też dostępne w kolejnych dniach. 

Jeżeli sami nie rozumiemy treści umowy, najle-
piej przedstawić ją zaufanej osobie lub skonsulto-
wać z doradcą na przykład w Biurze Porad Oby-
watelskich lub w Fundacji Innowacja i Wiedza. Po-
nadto należy również sprawdzić wiarygodność
firmy, z którą podpisujemy umowę. 

Seniorze, jeżeli chcesz się poradzić albo masz
wątpliwości co do umowy, którą zamierzasz pod-
pisać, przyjdź i skonsultuj ją z naszym ekspertem
w Fundacji Innowacja i Wiedza: tel. 22 225 25 48.
Nasze porady są całkowicie bezpłatne i finansowa-
ne ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Ursynów
w ramach projektu „Nie daj się skusić! Edukacja
finansowa dla seniorów Ursynowa”.

Hasło wolność finansowa
pojawia się coraz częściej
w różnych mediach, na
konferencjach i spotka-
niach związanych z edu-
kacją finansową. Brzmi
zachęcająco i tajemniczo.
Przywodzi na myśl stan
spokoju, zadowolenia, bez
zmartwień o codzienność i
finanse. Coraz więcej osób
chce osiągnąć taki stan
przed czterdziestką lub
pięćdziesiątką i stawia to
sobie za cel. 

Czy jest to realne i możliwe
dla każdego czy tylko dla wy-
branych? Jak znaleźć się w gru-
pie osób wolnych finansowo?

Pojęcie wolności finansowej
to stan, w którym przychody z
naszego szeroko pojętego ma-
jątku i innych źródeł (tzw. przy-
chód pasywny) pokrywają na-
sze stałe, comiesięczne wydatki
na życie,  a praca zarobkowa sta-
je się opcją, a nie koniecznością.
Jest to taki stan, w którym pie-
niądze zaczynają pracować na
nas, a nie my na pieniądze. 

Przychód pasywny to pienią-
dze, które pochodzą z innych
źródeł niż nasza  praca zarobko-
wa. Może być to wszystko,  po-
cząwszy od zarabiania na wy-
najmowaniu mieszkania, garażu
lub innej nieruchomości – nie-
koniecznie własnej – czy po-
wierzchni reklamowej. Można
też zarabiać na inwestycjach w
akcje lub kruszce, chociaż to wy-
maga od nas zdobycia podsta-
wowej wiedzy. Osoby przedsię-
biorcze mogą podjąć się prowa-
dzenia firmy w formie franczyzy,
a jeśli mają już swoją działalność,
zająć się sprzedażą franczyzy
własnej firmy. 

Ciekawą formą dodatkowego
zarobku jest sprzedaż własnej

książki, poradnika czy kursu on-
line, a jeśli nie czujemy się na si-
łach, żeby stworzyć „swoje” dzie-
ła, możemy zająć się pośrednic-
twem w sprzedaży towarów lub
poszukać innej formy pracy
przez Internet, która nie zabiera
dużo czasu, a przynosi regularny
dochód. Kluczem do osiągnię-
cia wolności finansowej  jest po-
siadanie kilku zróżnicowanych
źródeł przychodu, najlepiej nie-
zależnych od siebie, które za-
pewniają nam stały dopływ pie-
niędzy. 

Mylą się ci, którzy myślą, że
niezależność finansowa to dana
nam przez los lub bogatych
przodków fortuna, która pozwa-
la na błogie „nicnierobienie” do
końca życia. Jedno jest pewne,
na wolność finansową trzeba za-
pracować i konsekwentnie reali-
zować swój plan, ale na pewno
warto!  Wolność finansowa to
przede wszystkim spokój i sta-
bilizacja finansowa, brak ryzy-
ka, że nagle zostaniemy bez gro-
sza. Kuszące jest to, że możemy
decydować gdzie i jak chcemy

pracować zawodowo. Lęk przed
zwolnieniem z pracy albo złe hu-
mory szefa przestają być naszym
problemem. 

Na wolność finansową może
zapracować każdy! Na początek
warto spokojnie rozejrzeć się wo-
kół siebie i sprawdzić, co mogło-
by stać się naszym źródłem do-
chodu. Czy mamy jakieś zasoby,
z których nie korzystamy albo
umiejętności, których nie doce-
niamy, a mogłyby stać się poten-
cjalnym źródłem dochodu?  A
może nasze pasje i zaintereso-
wania dają możliwość zarobie-
nia dodatkowych pieniędzy? Za-
cznijmy od dzisiaj i stwórzmy
swój plan! 

Zapraszamy na bezpłatne
warsztaty organizowane przez
Fundację Innowacja i Wiedza w
ramach projektu „Zyskaj więcej!
Edukacja finansowa dla każde-
go”. Znajdź nas na Facebooku
lub napisz/zadzwoń: warszta-
ty@fiiw.pl, 22 225 25 48.

Projekt finansowany ze środ-
ków m. st. Warszawy, Dzielnicy
Ursynów. 

Wolność finansowa 
– koniec problemów z pieniędzmi! 

Drogi seniorze, 
przeczytaj zanim podpiszesz!
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Ostatnio bardzo wielu miesz-
kańców miast poszukuje odpo-
wiedzi na pytanie: czy trzeba
kosić trawę na trawnikach
miejskich? Liczne sugestie i za-
żalenia dotyczą głównie dwóch
spraw: porannego koszenia
oraz bioróżnorodności. 

Chciałbym się z Państwem podzielić
swoimi spostrzeżeniami w tym zakresie
– a jako że z wykształcenie jestem archi-
tektem krajobrazu oraz posiadam do-
świadczenie nabyte w Wydziale Ochro-
ny Środowiska w jednej z dzielnic War-
szawy – to z tematem miejskich trawni-
ków miałem do czynienia wielokrotnie.

Obowiązek koszenia trawy wynika
m.in. z ustawy o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach. Jak w wielu przy-
padkach, również w tym nie należy
uznawać, że jeżeli coś jest zapisane w
prawie, to jest to słuszne. Bardzo często
jest wręcz odwrotnie. Warto więc doko-
nać powtórnej analizy tego zagadnie-
nia. Za punkt wyjścia powinna posłużyć
definicja trawnika. Encyklopedyczna
formuła na niewiele jednak tutaj się
zda, ponieważ operuje fachową termi-
nologią. Przekładając ją na język zrozu-
miały dla każdego obywatela, należy
powiedzieć, że trawnik to: maksymal-
nie jednorodne skupisko traw, stano-
wiące wielkopowierzchniową formę
ozdobną ogrodów i parków, wymagają-
cą szczególnej pielęgnacji. Rozpatrując
kolejne zagadnienia dotyczące trawni-

ków, dość łatwo zauważyć, że nie jest to
miejska forma zieleni. W zasadzie w
żadnym opracowaniu ogrodniczym do-
tyczącym trawników nie ma zawartych
odniesień do walorów trawnika w prze-
strzeni miejskiej. Wręcz przeciwnie, po-
jawiają się opinie, że utrzymanie traw-
nika w mieście jest bardzo kosztowne.
I jest to prawdą. Po co więc się decydu-
jemy na takie rozwiązanie? Zwolenni-
cy niekoszenia traw podkreślają, że tra-
wa jest siedliskiem wielu gatunków, a jej
bogata bioróżnorodność stanowi wa-
lor bardzo cenny w kontekście terenów
zurbanizowanych. Zwolennicy kosze-
nia traw zwracają natomiast uwagę na
to, że trawa jest siedliskiem pasożytów
– konkretnie kleszczy – oraz, że nieko-
szona trawa pyli, co jest wielce uciążli-
we dla alergików. 

Jak to często w życiu bywa, gdzie
dwóch się spiera, tam istnieje trzecie
rozwiązania, z reguły najlepsze dla
wszystkich stron. Tym trzecim rozwią-
zaniem powinno zainteresować się mia-
sto. Miasto, a dokładnie Ratusz, powi-
nien odpowiedzieć sobie nie pytanie,
czemu służą trawniki w mieście. No
właśnie po co? Czy trawnik oddzielają-
cy dwie jezdnie jest miejscem, gdzie
udamy się na piknik z dzieckiem? Szki-
cując to pytanie dalej należy zapytać,
czy trawnik pod blokiem jest miejscem,
gdzie radośnie rozłożymy kocyk i bę-
dziemy się raczyć białym winem? A mo-
że pójdziemy pograć w piłkę na trawni-

ku przed Ratuszem? Odpowiedź jest
raczej oczywista, aczkolwiek niczego
nie należy wykluczać. I tutaj pojawia
się dobra odpowiedź na wszystkie za-
warte wyżej pytania. 

Zieleń miejską należy skategoryzo-
wać. Tak jak ma to miejsce w wielu in-
nych miastach na zachód, a nawet na
wchód od Polski. Trzy podstawowe ty-
py zieleni, które można by przyjąć dla
Warszawy to: zieleń reprezentacyjna,
użytkowa i gospodarcza. Znając ten
trójpodział zieleni łatwo wygenerować
obszary, które powinny mieć charakter
reprezentacyjny. I tu przykładowo zie-
leni w okolicy urzędu można przypisać

charakter reprezentacyjny, w formie ty-
powego angielskiego trawnika. Zielona
darń równiutko wystrzyżona, z auto-
matycznym systemem nawadniania i
tabliczką „nie deptać trawnika”. Pas
zieleni rozgraniczający pasy jezdni po-
winien mieć charakter zieleni gospo-
darczej. Powinien spełniać funkcję fi-
toremediacji, pochłaniacza pyłów i in-
nych zanieczyszczeń emitowanych
przez samochody. Najlepiej, jeżeli taki
trawnik skomponowany jest głównie z
gatunków charakterystycznych dla pro-
cesu fitoremediacji. Wysoka na pół me-
tra bujna, gęsta trawa wychwyci więcej
zanieczyszczeń, niż kępki i kłosy zżółk-

niętej prawy. Powinna być koszona 2-3
razy do roku i na pewno nie do zera. 

Przykłady, zwłaszcza jeżeli chodzi o
Warszawę, mógłbym mnożyć chyba w
nieskończoność. Niemniej jestem prze-
konany, że dobrze Państwo rozumie-
cie o czym piszę. Nie ma żelaznej odpo-
wiedzi na pytanie, czy należy kosić tra-
wę. Są natomiast żelazne zasady sztu-
ki ogrodniczej i planowania przestrzen-
nego, które najwyraźniej są obce wła-
dzom miasta. To, z czym mamy do czy-
nienia w Warszawie, na Ursynowie
szczególnie, jest zwyczajną biernością.
Miasto goli wszystko, bo nie ma żadne-
go innego pomysłu na prowadzenie go-
spodarki zasobami przyrodniczymi. Ła-
twiej jest wykazać ‘’w tabelce”, że pie-
niądze zostały wydane, a więc zadanie
zrealizowano. Efekt bywa często opła-
kany, ale kogo to obchodzi? Wygolona
do zera darń odsłania powierzchnię
gleby. To przekłada się bezpośrednio
na kiepską retencję wody deszczowej,
na wysokie stężenie kurzy, wreszcie
szkodzi to samej trawie, która natural-
nie rośnie w skupiskach, a nie w poje-
dynczych źdźbłach. Tak zaniedbany
trawnik nie jest potrzebny nikomu. Mo-
ja rada dla włodarzy jest dość prosta.
Jak już chcecie wszystko golić na pałę,
to strzyżcie to chociaż tak, aby zostawić
trzy paski. Będzie chociaż wiadomo,
kto za to odpowiada.

J a n  M i e c z y s ł a w  Ł a w r y n o w i c z
a r c h i t e k t  k r a j o b r a z u

Trawnik w mieście – konieczność czy fanaberia?
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Artyści międzywojnia nie w guście ministra kultury...

Czym podpadli Fogg, Ordonka, Żabczyński i Bodo?
W dniu 30 maja minęła 116.
rocznica urodzin Mieczysława
Fogga, jednego z najpopular-
niejszych piosenkarzy polskich
XX wieku. Od 14 lat patronuje
on Ogólnopolskiemu Festiwalo-
wi Piosenki Retro, który organi-
zujemy rokrocznie.

Kolejna edycja odbędzie się już we
wrześniu (inauguracja 3 września w
27 rocznicę śmierci Patrona). Honoro-
wy Patronat jak co roku objęła Rodzina
Foggów, prezydent Warszawy, Muzeum
Polskiej Piosenki w Opolu i Biblioteka
Polskiej Piosenki w Krakowie. 

Przez 12 lat Honorowy Patronat
obejmowało też Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. Od
dwóch lat dobra zmiana nie widzi
jednak potrzeby podtrzymywania tra-
dycji. Najwyraźniej Fogg, Hanka Or-
donówna, Aleksander Żabczyński,
Eugeniusz Bodo i inni twórcy dwu-
dziestolecia znów nie są trendy i nie
zasługują na pamięć. 

Czym podpadli? Tego nie wiem, bo
odmowa objęcia Festiwalu patronatem
skwitowana została w ubiegłym roku
bez wyjaśnień lakonicznym stwierdze-

niem: “wniosek został rozpatrzony ne-
gatywnie”, a w tym roku “nie może zo-
stać rozpatrzony pozytywnie ze wzglę-
du na zasady określone w regulaminie
przyznawania podobnych wyróżnień”.

Czyżby obecna polityka kulturalna
rządu oznaczała powrót do praktyk
wczesnego PRL-u, kiedy okres dwu-
dziestolecia międzywojennego starano
się przemilczeć, a twórców tego okre-
su próbowano wymazać z pamięci?
Możemy się tylko dziwić, że minister-
stwo dostrzega i hołubi żołnierzy wy-
klętych, przeznaczając dziesiątki ty-
sięcy złotych na finansowanie poświę-
conego im Festiwalu (ciekawe, jakie
utwory będą tam prezentowane?), a
dorobku kulturalnego dwudziestolecia
stara się nie zauważać, nie docenia i
marginalizuje.

Być może urzędnicy dobrej zmiany
po prostu nie słyszeli o Foggu i innych
twórcach dwudziestolecia międzywo-
jennego i o ich zasługach nie mają bla-
dego pojęcia. Albo obecna władza
uważa, że przestali być wzorem, bo
nie są dość patriotyczni. Wobec tego
chciałbym krótko przypomnieć chlub-
ne karty ich życiorysów i artystyczny
dorobek.

Bard Powstania
Mieczysław Fogg miał w swoim re-

pertuarze i nagrał ponad 3000 piose-
nek, które przyniosły mu ogromną po-
pularność. Rozsławiał Polskę na
wszystkich kontynentach, odbywając
tournée po Niemczech, Austrii, Francji,

Włoszech, Czechosłowacji, Rumunii,
Skandynawii, Estonii, Łotwie, ZSRR i
Ameryce. 

We wrześniu 1939 roku na Dworcu
Gdańskim (wspólnie z Hanką Ordo-
nówną) śpiewał patriotyczne piosenki
żołnierzom wyjeżdżającym na front.
Był żołnierzem Armii Krajowej, brał
udział w Powstaniu Warszawskim ja-
ko starszy strzelec I Batalionu Sztur-
mowego Odwet, dał ponad 100 kon-
certów dla żołnierzy, zyskując tytuł bar-
da Powstania Warszawskiego. Śpiewał
w schronach, szpitalach polowych i na
barykadach. Trzykrotnie ranny, został
odznaczony Krzyżem Walecznych i Zło-
tym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Po
wojnie na gruzach Warszawy otworzył
kawiarnię Café Fogg i założył własną fir-
mę fonograficzną Fogg Record. Do koń-
ca żywotny i popularny, ogółem dał po-
nad 16 tysięcy koncertów, nagrał kil-
kanaście płyt o łącznym nakładzie 25
mln egzemplarzy!

Zgromadził setki nagród i wyróżnień.
Dwukrotnie zajmował I miejsce w ogól-
nopolskim plebiscycie Polskiego Radia
na najpopularniejszego piosenkarza
(1937, 1958). Polskie Nagrania przy-

znały mu honorową Złotą Płytę za cało-
kształt działalności artystycznej (1970).
Otrzymał tytuł i nagrodę Homo Varso-
viensis, przyznawaną zasłużonym war-
szawiakom (1977), nadano mu honoro-
we obywatelstwa kilku miast. Został
odznaczony Krzyżem Komandorskim
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Za uratowanie w czasie wojny całej ro-
dziny Iwo Wesby’ego, szefa orkiestry z
kabaretu Qui pro quo, rząd Izraela uho-
norował go tytułem Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata. Wódz indiań-
skiego szczepu Tuscarora zawarł z nim
przymierze krwi, nadając mu imię Śpie-
wający Biały Orzeł. Zdobył 8. miejsce w
plebiscycie Gazety Wyborczej na war-
szawiaka XX wieku (2000). Można by
tak długo wyliczać...

Więźniarka Pawiaku
Hanka Ordonówna, wielka gwiaz-

da przedwojennej estrady, kina i kaba-
retu, podczas wojny nie zgodziła się na
występy w teatrze dla Niemców. Oskar-
żona o szpiegostwo na rzecz Anglii zo-
stała uwięziona na Pawiaku. Zwolnio-
na z braku dowodów, wyjechała do
Wilna. Po aresztowaniu męża i osadze-
niu go na Łubiance przez NKWD bez-
skutecznie próbowała go uwolnić. Za
odmowę przyjęcia obywatelstwa ra-
dzieckiego została deportowana do
obozu w Uzbekistanie, gdzie ciężko
pracowała przy budowie dróg, głodo-
wała i rozchorowała się na gruźlicę. W
Taszkiencie zorganizowała sierociniec
dla dzieci i przetransportowała 500

maluchów do Indii. Zwolniona z obo-
zu na mocy amnestii wywędrowała z
armią generała Andersa do Tocka na
Bliski Wschód. Swoje wspomnienia
opisała (jako Weronika Hort) w książ-
ce Tułacze Dzieci. Zmarła w Bejrucie
(jej prochy sprowadzono do Polski do-
piero w 1990 roku).

Bohater i ofiara
Aleksander Żabczyński, I amant II

Rzeczypospolitej, popularny aktor te-
atralny, filmowy i kabaretowy, podczas
wojny brał udział w kampanii wrze-
śniowej jako porucznik (1. pułk artyle-
rii), po klęsce wrześniowej przedostał
się do Rumunii. Internowany w obozie
na Węgrzech. Był oficerem Polskich Sił
Zbrojnych we Francji i w Anglii. Wysła-
ny na Bliski Wschód (1942) dotarł przez
Irak i Palestynę do Egiptu. Walczył w ar-
mii generała Andersa jako kapitan pod
Monte Cassino (był ranny). Został od-
znaczony Krzyżem Walecznych.

Eugeniusz Bodo, ulubieniec publicz-
ności, filmowy amant i bożyszcze
przedwojennej Warszawy, zdobywca
tytułu króla ekranu, został podczas
wojny aresztowany przez NKWD (26

czerwca 1941 roku), był więziony w
Moskwie i Ufa, a potem zesłany do ła-
gru w Kotłasie koło Archangielska,
gdzie zmarł z wycieńczenia 7 paździer-
nika 1943 roku. 

Zginęli w getcie
Do tego trzeba doliczyć twórców, któ-

rzy zginęli w warszawskim getcie (Ar-
tur Gold, Szymon Kataszek, Emanuel
Schlechter, Władysław Szlengel, An-
drzej Włast). Nie sposób także pomi-
nąć twórczości Mariana Hemara, Je-
rzego Jurandota, Juliana Tuwima, Felik-
sa Konarskiego Ref-Rena, Adama i Zyg-
munta Karasińskich, Jerzego Peters-
burskiego, Władysława Szpilmana czy
Henryka Warsa, a z wykonawców nie
wspomnieć o Mirze Zimińskiej, Zofii
Terné, Zuli Pogorzelskiej, Adamie Asto-
nie, Tadeuszu Faliszewskim, Ludwiku
Sempolińskim i wielu, wielu innych za-
służonych dla polskiej kultury.

Czyżby oni wszyscy nie byli godni
pamięci? Nie warto ich ocalić od zapo-
mnienia?

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro
im. Mieczysława Fogga od lat stara się
wyszukiwać i popierać wszelkie inicja-
tywy, pojawiające się w kraju i zagrani-
cą, jest swoistym przeglądem tego co
dzieje się na tym polu. Projekt adreso-
wany jest do miłośników piosenki retro
i ma na celu przypomnienie i populary-
zowanie dorobku twórców dwudzie-
stolecia międzywojennego i historii pol-
skiej piosenki, zwłaszcza wśród młode-
go pokolenia. Program Festiwalu obej-

muje konkurs wokalny i imprezy towa-
rzyszące (koncerty, recitale, spektakle
teatralne, monodramy, wystawy, pro-
jekcje filmowe, pokazy multimedialne,
spotkania autorskie, imprezy kameral-
ne i plenerowe).

Pierwsze nagrody i dyplomy przy-
znał na wniosek Rady Programowej Fe-
stiwalu minister Kazimierz Ujazdow-
ski w rządzie PiS w latach 2005-2007,
następcy kontynuowali zwyczaj, zarów-
no minister Bogdan Zdrojewski jak i
Małgorzata Omilanowska.

Czerwone Maki z Australii
Dzięki temu, w ciągu dwunastu lat,

nagrodami specjalnymi i dyplomami
honorowymi ministra kultury zdąży-
liśmy wyróżnić przed śmiercią nesto-
rów polskiej kultury, między innymi:
Stefana Witasa, Stefanię Grodzieńską,
Ninę Andrycz, Irenę Kwiatkowską, Zbi-
gniewa Kurtycza, Tadeusza Suchockie-
go, Stanisława Wielanka i Zbigniewa
Adrjańskiego. 

Zdążyliśmy niemal w ostatniej
chwili przekazać dowody pamięci i
uznania artystom przebywającym na
emigracji: Wierze Gran, Renacie Bog-

dańskiej-Andersowej i Władzie Ma-
jewskiej (osobiście zawoziłem Hono-
rowe Dyplomy do Paryża i Londynu),
Gwidonowi Boruckiemu w Australii
(w podziękowaniu otrzymaliśmy ory-
ginalne nagranie Czerwonych Maków
w jego wykonaniu), Alfredowi Schrey-
erowi z Drohobycza. Uhonorowane
zostały także: Apolonia Skakowska
(prezes Związku Polaków na Litwie),
Jadwiga Barańska (Los Angeles), Ma-
ria Drue (Londyn) i Kaya Mirecka-
-Ploss (Waszyngton).

Przy okazji Festiwalu Złote Liście Re-
tro otrzymały Libańskie Ordonki, pro-
wadzone przez ks. Kazimierza Gajowe-
go w Bejrucie oraz Salon Poezji, Teatru
i Muzyki w Toronto. 

W kraju, przyznawane w ramach Fe-
stiwalu Złote Liście Retro otrzymali
praktycznie wszyscy liczący się artyści
polskiej estrady, mający w swym do-
robku repertuar dwudziestolecia: Sła-
wa Przybylska, Irena Santor, Jerzy Po-
łomski, Hanna Rek, Halina Kunicka,
Bohdan Łazuka, Barbara Rylska, Tade-
usz Woźniakowski, Olgierd Buczek,
Hanna Banaszak, Rena Rolska, Mieczy-
sław Święcicki, Marta Stebnicka, Ber-
nard Ładysz, Krystyna Maciejewska-
-Gniatkowska, Jolanta Kubicka, Danu-
ta Stankiewicz, Magda Umer, Ewa Ku-
klińska, Jacek Borkowski, akompania-
torzy (Zbigniew Rymarz, Czesław Ma-
jewski, Andrzej Płonczyński), radiowcy
(Jan Zagozda i Danuta Żelechowska),
filmowcy (Stanisław Janicki, Marian
Kubera), aktorzy i reżyserzy (Wojciech

Malajkat, Wojciech Kościelniak, Emi-
lian Kamiński).

Wyróżnione przez nasz Festiwal
spektakle prezentowały teatry w So-
snowcu, Bielsku-Białej, Częstochowie,
Radomiu, Elblągu, Szczecinie, Gdyni,
Lublinie, teatry muzyczne w Łodzi i Po-
znaniu,  a w Warszawie Teatr Polski,
Współczesny, Żydowski, Ateneum,
Rampa, Syrena, Kamienica, Buffo, Po-
lonia, studencki teatr Hybrydy. W tym
roku dołączy do tego grona Teatr Wit-
kacy w Zakopanem.

Co roku spotykamy się z autorami
biograficznych książek (Ryszard Wo-
lański, Dariusz Michalski, Anna Miesz-
kowska, Tomasz Lerski, Bogumiła Żon-
gołłowicz z Australii i wielu, wielu in-
nych), wydawcami, firmami fonogra-
ficznymi. 

W projekcie uczestniczą liczne pla-
cówki kulturalne, kluby i organizato-
rzy imprez w całym kraju, wspiera Fil-
moteka Narodowa i kino Iluzjon, uni-
wersytety Trzeciego Wieku, muzea (Na-
rodowe, Niepodległości, Motoryzacji,
Dom Spotkań z Historią, Łazienki Kró-
lewskie), Towarzystwo im. Poli Negri w
Lipnie, krakowski Loch Camelot i Ja-
ma Michalika, występują zespoły mu-
zyczne (Voice Band, Makabunda, Kape-
la z Targówka, Lwowska Kapela Ta joj),
setki artystów i - co cieszy - debiutują-
ca młodzież. Wielu młodych wokali-
stów sprawdziło się na innych Festiwa-
lach, na zawodowych scenach i estra-
dach (Janek Traczyk, Łukasz Jemioła,
Agata Grześkiewicz, Mirosław Kin, Ma-
ciej Klociński, Anna Maria Adamiak).
Laureaci tradycyjnie występują dla Po-
laków we Lwowie, w Wilnie, w Londy-
nie, Paryżu i Madrycie. 

W konkursie brali też udział polonij-
ni artyści m. in. z Kanady, Włoch i Litwy.
Podczas Festiwali miało miejsce odsło-
nięcie tablic upamiętniających Mieczy-
sława Fogga przy ul. Koszykowej w War-
szawie i Wiery Gran w Wołominie. 

Nie chodzi o pieniądze...
Czy to wszystko, panie Ministrze, nie

ma wartości? Czy ten dorobek napraw-
dę się nie liczy, zwłaszcza, że całą festi-
walową robotę wykonujemy z Rodzi-
ną Foggów całkowicie bezinteresow-
nie, społecznie, nie mając żadnego festi-
walowego biura, nie korzystając z dota-
cji. Nie oczekiwaliśmy wcale od mini-
sterstwa finansowego wsparcia, żad-
nych profitów, a jedynie symbolicznego
uznania. Mamy wprawdzie wielką sa-
tysfakcję, że robimy coś pożytecznego,
ale dotąd było miło czuć ze strony pań-
skich poprzedników, poparcie dla naszej
inicjatywy i spontanicznego działania.

Żal, że Ministerstwo tego nie doce-
nia, że już nikt, zdaniem Pana Ministra,
nie zasługuje na nagrody i wyróżnienia,
że nie będzie Honorowych Dyplomów
(choćby w tym roku dla wielce zasłużo-
nego Zbigniewa Rymarza, świętującego
swoje 90-lecie). Zapewniam jednak, że
XIV OFPR bez Honorowego Patronatu
Ministerstwa i tak się odbędzie. Bo mi-
łośników piosenki retro, pasjonatów i
ludzi dobrej woli jest więcej... Nie braku-
je lokalnych inicjatyw i nowych arty-
stycznych projektów, tych co podejmu-
ją ten temat nie z koniunkturalnych po-
budek i ministerialnych dyrektyw, ale z
potrzeby serca. Osobiście sam już po-
prowadziłem w ciągu kilkunastu lat pra-
wie tysiąc Spotkań z piosnką retro w
całym kraju i nie zamierzam zaprzestać.

W przekonaniu, że warto, utwier-
dzają mnie pełne sale na festiwalowych
imprezach, wspaniały odbiór i wdzięcz-
ność wzruszonych słuchaczy i widzów.
Tak było i teraz, w rocznicę urodzin
Mieczysława Fogga w Domu Sztuki na
warszawskim Ursynowie, gdzie po raz
16 odbył się doroczny koncert Czar Pio-
senki Retro z udziałem laureatów Zło-
tych Liści Retro (pierwszy odbył się w
2001 roku w setną rocznicę urodzin
piosenkarza).

A wszystkich zapraszam na festiwa-
lowe imprezy już we wrześniu (szczegó-
łowy program można znaleźć na Face-
booku).

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i
d y r e k t o r  a r t y s t y c z n y  

O g ó l n o p o l s k i e g o  F e s t i w a l u  P i o s e n k i
R e t r o  i m .  M i e c z y s ł a w a  F o g g a
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Sprawa całkowitej likwi-
dacji autobusu 195 z Ur-
synowa co jakiś czas po-
wraca i wywołuje nieza-
dowolenie mieszkańców,
z którymi ZTM zdaje się
nie liczyć.

Przypomnijmy, że sprzeciw
wobec planów likwidacji linii
195 wyrażany był przez Radę
Dzielnicy Ursynów w stanowi-
sku z dnia 16 kwietnia 2013 r.
oraz w uchwałach Nr 218 z
dnia 11 czerwca 2013 r. i 251 z
dnia 19 listopada 2013 r. Pod-
jęte uchwały i stanowiska Rady
spowodowały wycofanie się
przez  ZTM z całkowitej likwi-
dacji linii 195. Niestety,  już
bez konsultacji z mieszkańca-
mi  została dokonana korekta
trasy przebiegu tej linii, a tak-
że częstotliwość kursowania
autobusu. Zaproponowana za-
miast całkowitej likwidacji li-
nii 195 zmiana trasy, jaką pro-

ponował Zarząd Transportu
Miejskiego, jest mocno kryty-
kowana przez mieszkańców.
Postulat przywrócenia  linii
195 na Trakt Królewski wciąż
jest powtarzany  wśród miesz-
kańców Ursynowa, jak dotąd
bez skutku.

Linia 195 jest ważnym ele-
mentem komunikacji miejskiej
Dzielnicy Ursynów, ale również
i innych części Warszawy. Li-
nia  ta odgrywa dużą rolę w lo-
kalnym połączeniu osiedli: Na-
tolin, Imielin i Stokłosy. W wy-
niku dokonanej zmiany prze-
biegu trasy linii 195 mieszkań-
cy Ursynowa Północnego zo-
stali odcięci od bezpośredniego
połączenia z Dolnym Mokoto-
wem i Traktem Królewskim.
Zmiana przebiegu trasy dotyka
również dzieci dowożone do
ursynowskich szkół, studentów
dojeżdżających na zajęcia na
uczelnie znajdujące się w cen-
trum miasta (Uniwersytet War-
szawski), ale również na tere-
nie Ursynowa (Szkoła Główna

Gospodarstwa Wiejskiego,
Uczelnia Vistula) oraz pacjen-
tów dojeżdżających z całej War-
szawy na zabiegi i konsultacje
do Centrum Onkologii oraz In-
stytutu Hematologii i Transfu-
zjologii.

Bezpośredniego dowozu bez
dodatkowych przesiadek do
obiektów – takich jak Agrykola,
Łazienki, Park Ujazdowski –
zostały pozbawione dzieci z ur-
synowskich przedszkoli. Obec-
ne kursowanie autobusu odby-
wa się w odstępach trzydzie-
stominutowych i tylko do wcze-
snych godzin wieczornych. Au-
tobus nie kursuje w soboty i
niedziele, kiedy to osoby star-
sze, z odwiedzającymi ich gość-
mi spoza Warszawy, chciełyby
udać się do Łazienek czy na
trakt Królewski. 

Równocześnie z korektą
przebiegu linii 195 zlikwidowa-
no linię autobusowa 210 ( do-
godny dojazd dla seniorów na
bazar przy ul. Wałbrzyskiej ).
W ostatnim czasie Spółdzielnia
Mieszkaniowa JARY  na wnio-
sek mieszkańców członków
Spółdzielni zwróciła się do Za-
rządu Transportu  Miejskiego o
przywrócenie częstotliwości
kursowania i korekty trasy 195
ponownie na Trakt Królewski.
W odpowiedzi ZTM nie prze-
widuje takiej korekty, nadal pro-
ponując osobom starszym, za-
mieszkującym w obszarze spół-
dzielni JARY, uciążliwe prze-
siadki. Dodatkowo sprawa
zmiany trasy 195 będzie doty-

czyć samego Ursynowa. W
związku z budową POW nastą-
pi  przeniesienie dotychczaso-
wej pętli na Natolinie w inną lo-
kalizację, a także zostanie doko-
nana korekta trasy  195 i innych
autobusów na pętli Natolin.
Uznałam, że to dobry moment,
aby osobiście odwiedzić Dyrek-
cję ZTM i po raz kolejny przed-
stawić postulat mieszkańców.
Zostałam zapewniona  przez
decydentów o ponownym roz-
ważeniu korekty trasy.  Odpo-
wiedź w tej sprawie ma był
udzielona do końca sierpnia br.
Miejmy nadzieję, że tym razem
radna  reprezentująca miesz-
kańców, zostanie wysłuchana.
O decyzji ZTM poinformuję czy-
telników Passy. 

Panie Dyrektorze ZTM prosi-
my o 195 na Trakt Królewski dla
seniorów, przedszkolaków i
uczniów z Ursynowa. W tej spra-
wie nadal się nie poddajemy.

E w a  C y g a ń s k a
R a d n a  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

K l u b  N a s z  U r s y n ó w  

Podsumujmy sytuację Bazarku „Na
Dołku”. Po obrzydliwych zarzutach
wobec mnie, jakobym posługiwał
się protekcją polityczną, po bezpod-
stawnym insynuowaniu, że zarząd
dzielnicy oraz kupcy wzięli się za
przenosiny w ostatniej chwili. Baza-
rek „Na Dołku” cierpliwie czeka na
pozwolenie przeniesienia się w
miejsce czasowej lokalizacji przy ul.
Płaskowickiej. 

Czeka, natomiast miejskie służby i insty-
tucje czekają z kolei, co powie na to jeden
człowiek – Piotr Skubiszewski z małej ursy-
nowskiej partii, która powstała poprzez
rozpad innej spowodowany skandalem.
Czemu dla wielu decydentów jeden polityk
nie posiadający mandatu społecznego li-
czy się bardziej niż wola tysięcy klientów
Bazarku? Ano dlatego, że ci klienci nie są
politykami, a Bazarek nie jest partią poli-
tyczną. Służy codziennej wygodzie życia
ludzi. Tymczasem demokracja w powyż-
szym wydaniu zaczyna być dostępna wy-
łącznie dla polityków. I to mnie bardzo
martwi. Jako radnego, jak szefa Stowarzy-
szenia Kupców, ale przede wszystkim jako
obywatela.

Zapewne Państwo zauważyli, że usiłowa-
liśmy billboardami przypomnieć politycz-
nym hejterom, iż nie wczoraj, czy przed-
wczoraj, ale ponad rok temu tysiące miesz-
kańców złożyło prawomocne podpisy za
przeniesieniem Bazarku „Na Dołku” w miej-
sce obecnej pętli Natolin Północny. Ponieważ
to tuż obok, ale przede wszystkim, ponieważ

ta pętla musi zostać czasowo zlikwidowana
z powodu budowy Południowej Obwodnicy
Warszawy. Odparliśmy wszelkie kłamstwa
na temat tego, że Bazarek podejdzie pod
okna mieszkańców, że zniszczy zieleń, że
za jego sprawą komunikacja miejska stanie
się kulawa. Udowodniliśmy, że możemy
przywrócić bezpieczeństwo w rejonie pętli,
gdzie warunki dyktują obecnie pijane grupy
koczujących tam mężczyzn. I co? I nic! Speł-
niliśmy wszystkie wymogi, uczestniczyli-
śmy w na wskroś demokratycznej procedu-
rze Zarządu Transportu Miejskiego, w któ-
rej mógł (i to jest dowód maksymalnej trans-
parentności) uczestniczyć każdy. Złożyli-
śmy do Zarządu Dróg Miejskich cały plan
drogowy, który nie utrudnia życia nikomu.
Czekamy… Czekamy najprawdopodobniej
na to, aż polityk Piotr Skubiszewski, nie li-
cząc się z nikim i niczym, oprotestuje ewen-
tualne pozytywne decyzje. Czemu oprote-
stuje? Żeby zniszczyć drobny handel i usłu-
gi, które oferuje Bazarek.

Piszę ten tekst z sarkazmem, bo zwierzę
się Państwu, że coraz mniej rozumiem lo-
gikę tego, w jaki sposób dobro społeczno-
ści i demokracja są interpretowane w prak-
tyce. Nikt w niczym nam nie pomógł, nie
było żadnej protekcji, nieustannie odpiera-
liśmy jako bazar bezwzględne ataki o cha-
rakterze politycznym. Od początku tych
problemów nikt nigdy nie wziął pod uwa-
gę, że klienci Bazarku „Na Dołku” to nie
rozemocjonowana publiczność czyichś po-
litycznych wygłupów. Klienci po prostu
chcą, by Bazarek im służył. Ja już i tak z

wielkimi wyrzutami sumienia na prośbę
właśnie klientów uruchomiłem elektro-
niczną petycję w obronie Bazarku. Oba-
wiałem się przecież, co bowiem pomyślą
sobie ci, którzy już rok temu podpisali pe-
tycję w sprawie przeniesienia Bazarku na
pętlę? Że ich zdanie się nie liczy? Na szczę-
ście nasi klienci i tym razem nie zawiedli.
Szeroka fala poparcia dla Bazarku drogą
mailową dotarła do urzędów. Kto więc za-
wiódł? Pozostawiam to pytanie jako za-
chętę do troski nie o wyborców, nie o stron-
ników politycznych, ale o ludzi. W ich co-
dziennym, normalnym życiu. 

P i o t r  K a r c z e w s k i
P r e z e s  S t o w a r z y s z e n i a  K u p c ó w  

I n w e s t o r ó w  G i e ł d y  „ N a  D o ł k u ”

Klient chce kupować, a nie manifestować

Zdaniem radnej

195 na Trakt Królewski
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Piórem Derkacza
Kobieta czy

mężczyzna, oto
jest pytanie?

Nie tak dawno uczeni holenderscy
dokonali epokowego odkrycia. Prze-
badali 900 osób i wyszło im, że  mózg
mężczyzny waży 1,2 kg i jest o  0,2 kg
cięższy od mózgu kobiety!. Konse-
kwencją tej większej masy, okazał się
wyższy iloraz inteligencji o 3,75 %.
Powiem szczerze, że te 0,2 kg, nie
przełożyło się w sposób szczególny
na IQ mężczyzny. Fakty, jakie mamy
na co dzień, mówią zupełnie co inne-
go.  Kobiety szybciej się uczą, szybciej
dojrzewają i nawet więcej mogą!. Po
takich rewelacyjnych odkryciach,
można zadać sobie pytanie, kto zlecił
takie badania i czemu mają służyć?.
Jedyna odpowiedz jaka się tutaj nasu-
wa, to poprawa samopoczucia męż-
czyzn.  

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

Zapewne wszyscy pamiętamy z dzieciństwa samochody na kluczyk. Wy-
starczyło nakręcić nim sprężynę we wnętrzu zabawki i mogła ona prze-
jechać ku naszej radości kilka metrów. Jako dorośli zasiedliśmy za kierow-

nicami „prawdziwych” samochodów, czyli takich, które pod maską mają silnik ben-
zynowy lub silnik diesla. Zabawa samochodzikami dotyczyła głównie chłopców.
Dziewczynki, bawiące się najczęściej lalkami, nie nakręcały ich kluczykami, ale mogły sprawić, że
ich lale mówiły „mama”, wystarczyło je przycisnąć w odpowiednim miejscu. Niektóre potrafiły mó-
wić bez przyciskania dzięki umieszczonych w ich wnętrzach bateriom.

Zarówno dziecięce samochody, jak też lalki, wprowadzały nas do czegoś, z czym dziś mamy do
czynienia na każdym kroku – do świata energii. Bez niej trudno wyobrazić sobie życie w cywilizo-
wanym i coraz bardziej stechnicyzowanym świecie. 

W ostatnich latach jesteśmy świadkami prawdziwej rewolucji w dziedzinie energii. Korzysta-
my z niej na niemal w każdej sytuacji, nie zawsze to sobie uświadamiając. Wystarczy jednak krót-
ka przerwa w dostawie prądu (np. spowodowana awarią), by w naszym gospodarstwie domo-
wym zapanował chaos. 

Jak wiadomo, dzięki energii uzyskanej ze spalania produktów pochodnych ropy naftowej lub ga-
zu ziemnego, możemy korzystać z naszych samochodów. Na bazie tych produktów został stworzo-
ny cały przemysł motoryzacyjny. 

Ostatnie lata zaowocowały pojawieniem się alternatywnych rozwiązań napędowych. Powstały
pojazdy o napędzie hybrydowym, a więc napędzane częściowo energią elektryczną. Problemem po-
zostaje wciąż gromadzenie tej energii na potrzeby pojazdów. Choć technologie pozwalające na ko-
rzystanie z tego typu rozwiązań wciąż się udoskonala, rezultaty nie są zadowalające. 

Największe światowe koncerny przeznaczają na badania ogromne środki, licząc na to, że pienią-
dze te zaprocentują w postaci projektów mogących zastąpić dotychczasowy system oparty na ro-
pie naftowej i (w mniejszym stopniu) na gazie ziemnym.

N ie jest tajemnicą, że dotychczasowe źródła energii kiedyś się wyczerpią. Nawet jeśli nie
nastąpi to w dającej się przewidzieć perspektywie, to i tak będziemy musieli pamiętać, że
wykorzystywanie ropy naftowej do napędzania samochodów nie jest najlepszym rozwią-

zaniem, choćby ze względów ekonomicznych i ekologicznych. Należy więc szukać alternatywy.
Zwłaszcza że wydobycie ropy staje się coraz bardziej kosztowne i wymaga coraz nowocześniejszych
i coraz droższych technologii. 

Nic dziwnego, że podejmuje się próby znalezienia nowych rodzajów napędu samochodowe-
go. Pod uwagę brane są najróżniejsze rozwiązania – od napędu elektrycznego po wodór, który
w naszym otoczeniu występuje powszechnie. 

Zdaniem niektórych
analityków rynku moto-
ryzacyjnego do 2020 ro-
ku po drogach na całym
świecie   będzie się po-
ruszać 10 mln samocho-
dów elektrycznych. Eko-
logiczne, przyjazne śro-
dowisku pojazdy będą
stanowić około 1/3
sprzedaży w krajach roz-
winiętych i około 1/5
sprzedaży w krajach roz-
wijających się. Tenden-
cja wzrostowa jest wi-
doczna nawet tam, gdzie

cena ropy naftowej i produkowanego z niej paliwa jest stosunkowo niska. W Stanach Zjednoczo-
nych, gdzie 1 litr paliwa kosztuje około 0,8 USD, przedsiębiorstwa taksówkowe przerzucają się na
flotę samochodów elektrycznych. 

N asz kraj nie pozostaje z boku przemian, jeśli chodzi o rynek motoryzacyjny. Już dziś sa-
mochody elektryczne i hybrydowe typu plug-in cieszą się coraz większym uznaniem
polskich nabywców. W 2015 r po naszych drogach poruszało się około 400 takich pojaz-

dów. Szacuje się, że tylko w roku 2016 liczba ta zwiększyła się nawet o 50%. To sporo, ale wciąż kil-
kakrotnie mniej niż np. w Niemczech.

Eksperci rynku motoryzacyjnego są zgodni, że zainteresowanie samochodami z napędem alter-
natywnym w Polsce będzie coraz większe. Wynika to przede wszystkim z niższych kosztów ich  utrzy-
mania. Może jest to równ ież wynikiem rosnącej świadomości użytkowników pojazdów. 

Samochody nowej generacji o napędzie hybrydowym lub elektrycznym emitują mniej szkodli-
wych substancji do atmosfery, pozwalają na oszczędności w eksploatacji. Największa oszczędność
to brak wydatków na paliwo. Przyjmuje się, że koszt przejechania jednego kilometra samochodem
elektrycznym jest średnio ponad 6 razy mniejszy niż analogicznym pojazdem napędzanym silnikiem
spalinowym. Do niedawna, dokonując zakupu samochodu staliśmy przed wyborem – czy ma to być
(droższy) silnik diesla, czy benzynowy? Dziś wybór jest znacznie większy. 

Polacy mają do pokonania dystans dzielący nas od Europy i wieloletnie zapóźnienia w dzie-
dzinie motoryzacji. Na naszych drogach można spotkać wiele starych, szkodliwych dla środowi-
ska samochodów. Znaczna część z nich (około 71%), to według niektórych raportów pojazdy ma-
jące 10 lat lub starsze. Tylko około 4% ma mniej niż 2 lata. W sąsiadujących z nami, znacznie bo-
gatszych Niemczech liczby te wyglądają zdecydowanie inaczej, a liczba samochodów elektrycz-
nych przekroczyła tam 10 tysięcy 

Według agencji badawczej Navigant Research na świecie do 2023 samochody elektryczne
będą stanowić 2,4 proc. sprzedaży pojazdów nowej generacji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że
prognozy dotyczące rynku samochodów osobowych o napędzie elektrycznym wykazują na
znaczny wzrost sprzedaży.

R ozwój technologiczny jest procesem ciągłym. Trudno przewidzieć, w jakim kierunku
pójdzie przemysł motoryzacyjny. Możliwe są różne rozwiązania. Postęp ma to do sie-
bie, że wybierane są te najlepsze i najtańsze, dostosowane do możliwości finanso-

wych klienta. To on bowiem w dłuższej perspektywie decyduje, czy chce za dany produkt pła-
cić. Nowe, innowacyjne technologie nie tylko pozwalają nam żyć wygodniej, ale też mogą nas
ustrzec przed zatruwaniem środowiska i jego zanieczyszczeniem.  Inwestowanie w innowacyj-
ny przemysł samochodowy, w którym znajdą się samochody elektryczne to szansa dla nas - Po-
laków. Mamy wiele atutów, które możemy wykorzystać z pożytkiem dla gospodarki a także dla
środowiska. Może smog, który dał się nam we znaki w czasie ostatniej zimy odejdzie w niebyt.
Mniej uciążliwe staną się też zatłoczone drogi i trasy tranzytowe przebiegające w pobliżu mia-
sta i osiedli.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Od samochodu na kluczyk...

„Nie jest tajemnicą, że dotychczaso-
we źródła energii kiedyś się 
wyczerpią. Nawet jeśli nie nastąpi 
to w dającej się przewidzieć 
perspektywie, to i  tak będziemy 
musieli pamiętać, że wykorzystywa-
nie ropy naftowej do napędzania 
samochodów nie jest najlepszym
rozwiązaniem, choćby ze względów
ekonomicznych i ekologicznych”

Zdaniem radnego

Co z tranzytem?

W ostatni wtorek (29
sierpnia) obradowała w
Urzędzie Dzielnicy Ursy-
nów Komisja Zielonego
Ursynowa, która omówiła
problemy dotyczące orga-
nizacji ruchu na skrzyżo-
waniu ulic Farbiarskiej,
Ludwinowskiej i Jeziorki.
Na Komisji władze Dziel-
nicy przedstawiły 3 wa-
rianty rozwiązań.

W pierwszym wariancie
pierwszeństwo przejazdu na ul.
Ludwinowskiej w układzie
wschód-zachód przewiduje pod-
porządkowanie ruchu pojazdów
z ul. Farbiarskiej i Jeziorki. Ulica
Farbiarska na północ od ulicy
Ludwinowskiej oznakowana ja-
ko droga jednokierunkowa z za-
kazem wjazdu z ulicy Ludwi-
nowskie. Dwa kolejne warianty
przewidywały budowę ronda na
skrzyżowaniu. Wariant drugi
przewiduje budowę minironda z
pierścieniem wewnętrznym o
średnicy 5,0 m (przejezdnym) i
pierścieniem zewnętrznym o
średnicy zewnętrznej 17,0m. Po-
nieważ geometria skrzyżowania
wymaga jego przebudowy ko-
nieczna będzie ingerencja w
działki przyległe dla wykonania
chodników wokół ronda. 

Ulica Jeziorki – włączona
przed rondem do ulicy Farbiar-
skiej. Oznakowanie w tym ukła-
dzie przewiduje, że ul. Farbiar-
ska na północ od ulicy Ludwi-
nowskiej oznakowana będzie
jako droga jednokierunkowa z
zakazem wjazdu z ulicy Ludwi-
nowskiej. Oznakowanie jak dla
ronda z 4 wylotami i 3 wlotami.
Zaletą tego rozwiązania jest
uporządkowanie ruchu na
skrzyżowaniu i możliwość do-
syć płynnego przejazdu przez
rondo. Zabudowana wyspa
środkowej daje możliwość skrę-

tu pojazdom ciężarowym po-
siadającym zgodę na wjazd. W
tym układzie zmniejszy się
komfort dojazdu dla pojazdów
jadących z kierunku południo-
wego ulicą Farbiarską. Wariant
ten może skutkować koniecz-
nością wykupu gruntów od pry-
watnych właścicieli. W warian-
cie III. organizacja ruchu taka
jak w wariancie II. tyle, że uzu-
pełniona o zakaz wjazdu z ul.
Baletowej w ul. Jeziorki (ul. Je-
ziorki na całej długości pozo-
staje dwukierunkowa). Tak po-
krótce wyglądały propozycje
przedstawione przez burmi-
strza Dzielnicy Ursynów. Z wi-
zualizacjami wariantów mogą
Państwo szczegółowo się zapo-
znać na stronach: www.ursy-
now.pl lub www.lenarczyk.pl. 

Chciałbym bardzo podzięko-
wać wszystkim mieszkańcom,
którzy wzięli udział w Komisji.
Pierwsze wystąpienie w spra-
wie budowy ronda na tym
skrzyżowaniu skierowaliśmy do
Zarządu z radnym Leszkiem Le-
narczykiem w marcu 2015, na-
stępne w styczniu 2017 roku. W
tym czasie inżynier ruchu od-
rzucił koncepcję zaproponowa-
nego ronda, dlatego władze
Dzielnicy przystąpiły do dal-
szych prac, w wyniku których
pojawiły się propozycje warian-
tów. Mogą być one zastosowane
na tym skrzyżowaniu. Są to tyl-
ko propozycje, które należy trak-
tować jako rozpoczęcie dyskusji
nad poprawą bezpieczeństwa w
tym rejonie. 

W wyniku dyskusji okazało
się, że największym problemem,
z jakim borykają się mieszkańcy
Ludwinowskiej, Farbiarskiej i Je-
ziork, jest ruch tranzytowy przez
te ulice w godzinach porannych
i popołudniowych. Nie było
większych uwag do budowy ron-
da, jednak mieszkańcy uważali,
że władze Dzielnicy w pierwszej
kolejności muszą zająć się ogra-
niczeniem ruchu tranzytowego
po tych ulicach. Podnosili też, że
postawienie zakazu wjazdu w
ul. Jeziorki z ul. Baletowej bę-
dzie niewystarczający i podobny
zakaz, być może, powinien poja-
wić się przy wjeździe w ul. Far-
biarską od ul. Baletowej, ewen-
tualnie na ul. Farbiarskiej przy
skrzyżowaniu z ul. Sporną, aby
samochody po skręceniu z ul.
Baletowej skręcały w ul. Sporną
i nie wjeżdżały w ul. Farbiarską. 

Pomysłów było więcej, m. in.:
punktowe zwężenia ulic, progi

zwalniające itp. Te wszystkie po-
mysły mają zostać przeanalizo-
wane przez Zarząd Dzielnicy. Ja-
ko przewodniczący Komisji Zie-
lonego Ursynowa obiecałem
mieszkańcom, że na przełomie
tego i przyszłego roku ponow-
nie się z nimi spotkamy, by zapo-
znać się z pomysłami ogranicze-
nia natężenia ruchu na tych lo-
kalnych ulicach, które przedsta-
wi nam ponownie Zarząd Dziel-
nicy. Mieszkańcy obliczają, że
nawet 600 samochodów w go-
dzinie szczytu może przejeżdżać
po tych ulicach. Oznacza to, że
co 6 sekund pod oknami posesji
na tych ulicach przejeżdża sa-
mochód. W większości są to sa-
mochody z kierunku raszyńskie-
go, piaseczyńskiego lub od stro-
ny ul. Poloneza/Poleczki. Miesz-
kańcy mają tego już dość i trud-
no się z tym się nie zgodzić. Dla-
tego burmistrz przychylił się do
mojej i radnego Leszka Lenar-
czyka prośby o wykonanie ba-
dań ruchu na tych ulicach. Bada-
nie miało by być przeprowadzo-
ne po zakończeniu budowy ka-
nalizacji zarówno w ul. Ludwi-
nowskiej i Jeziorki. 

Burmistrz poinformował, że
umówił się z komendantem ur-
synowskiej policji, iż pojawią się
na tych ulicach częste kontrole
policji, które mają wyelimino-
wać lub co najmniej ograniczyć
notoryczne łamanie przepisów
ruchu drogowego. 

W wyniku dyskusji burmistrz
obiecał, że sprawdzi możliwości
inwestycyjne związane z ewen-
tualnym przedłużeniem ulic Ho-
łubcowej i Kujawiaka, co mogły-
by zmniejszyć natężenie ruchu
na tych ulicach. Burmistrz obie-
cał też dalsze działania związa-
ne z budową chodnika na Lu-
dwinowskiej oraz dokończeniem
budowy kanalizacji deszczowej
na ul. Farbiarskiej.

Tym samym na przełomie ro-
ku jeszcze raz zwołam posiedze-
nie Komisji Zielonego Ursyno-
wa, na którym powrócimy do
dyskusji o poprawie bezpieczeń-
stwa na ulicach Ludwinowskiej,
Farbiarskiej i Jeziorki, ze szcze-
gólnym naciskiem na ogranicze-
nie ruchu tranzytowego. W dłuż-
szej perspektywie uważam, że
budowa ronda na tym skrzyżo-
waniu zwiększy bezpieczeństwo
w tym rejonie i nie powinniśmy
rezygnować z tej koncepcji. 

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w
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Odkrywanie Rosji na nowo, część 1 – Nowogród Wielki

Zalążek słowiańskiej demokracji

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Pomimo że wielokrotnie byłem
w Rosji, nigdy nie udało mi się
dotrzeć do Nowogrodu Wiel-

kiego. Był on zawsze z boku, a władze
sowieckie nigdy nie eksponowały tego
miasta. Tak więc Nowogród Wielki był
dla mnie głównym pretekstem kolejnej
wyprawy w tamte strony. Przed wyjaz-
dem starannie przestudiowałem książ-
kę Stefana Bratkowskiego: „Atlantyda
tak niedaleko” (Wyd. PERT, 2009).
Książka formatu 16 x 23 cm liczy 520
stron zapisanych drobnym drukiem
(3300 znaków na stronie) i wzbogaco-
na jest zaledwie czterema rycinami.
Stefan Bratkowski – legenda polskiego
dziennikarstwa (był m. in. prezesem
ZDP) poświęcił na jej napisanie 10 lat.
Jest to wnikliwa analiza dziejów No-
wogrodu Wielkiego (nazywanego przez
skandynawskich Normanów – Holm-
gardem) od powstania w IX wieku do
totalnego zniszczenia miasta przez Iwa-
na Groźnego w 1570 r.,  co było uwień-
czeniem stuletnich wysiłków Moskwy,
nakierowanych nie tylko na fizyczną li-
kwidację Nowogrodu, ale także na  wy-
mazanie tego miasta ze zbiorowej pa-
mięci Rosjan. 

Destrukcję Nowogrodu  rozpo-
czął moskiewski kniaź Iwan
III zwany Srogim. Bratkow-

ski napisał: „pobiwszy w 1471 r. woj-
ska nowogrodzkie, całą, ale to całą eli-
tę bojarów Nowogrodu przesiedlił na
swoje ziemie, na Niż, (…) międzyrzecze
Oki i Wołgi, do Moskwy, Kołomny, Mu-
romu, Niżnego Nowogrodu, areszto-
wał i wywiózł przywódczynię partii wol-
ności  w Nowogrodzie Wielkim,   Mar-
fę (Martę) Borecką, „posadnicę”, a
skonfiskowane Nowogrodźcom włości,
w tym i Boreckich, nadał swoim, spro-
wadzonym tu „niżowcom”.” Iwan III
zabrał też do Moskwy słynny dzwon
wiecowy, symbol republiki.  

P rzez sto lat Nowogród Wielki
odbudowywał  swoją pozycję,
aż do  stycznia 1570 r.  Prowa-

dził handel, ale także politykę zagra-

niczną, głównie z najbliższymi sąsia-
dami, w tym z Rzeczpospolitą. Ten wą-
tek  działalności stał się pretekstem dla
Groźnego, który na podstawie fałszy-
wych pomówień  o zamiar poddania
się miasta polskiemu królowi Zygmun-
towi Augustowi uznał Nowogród  za
zdrajcę. Profesor  Władysław A. Ser-
czyk  w książce: Iwan IV groźny (Wyd.
Ossolineum 2004, s. 85) napisał na ten
temat m. in.: 

„ W grudniu 1569 r. car wyruszył ze
Słobody Aleksandrowskiej na wypra-
wę przeciw buntownikom. Po drodze
uderzył na Twer, pustosząc miasto i wy-
rzynając jego mieszkańców. (…)  Po
Twerze przyszła kolej na Nowogród.
Nie czekano długo na cara. Nadciągnął
6 stycznia 1570 r. (…). Władca zatrzy-
mał się w odległości dwóch wiorst od
miasta. 7 stycznia rozpoczął sądy nad
zakonnikami zaaresztowanymi i przy-
wiezionymi z okolicy. (…). Na rozkaz
cara wszystkich zakonników zatłuczo-
no kijami na śmierć, a trupy rozwiezio-
no do macierzystych klasztorów  (pra-
wie półtora tysiąca)”. Car po nabożeń-
stwie w cerkwi Św. Zofii i uroczystym
obiedzie wydanym na jego cześć przy-
stąpił do „sądzenia”. 

P rof. Serczyk napisał: „Więź-
niów torturowano: przypala-
no ogniem, oblewano specjal-

nie spreparowanym płynem i podpala-
no, a następnie wiązano za ręce i nogi,
przyczepiano do sań i wleczono do mo-
stu, skąd zrzucano do przerębli w rze-
ce. Niemowlęta przywiązywano do ma-
tek i także wrzucano do wody. Pośrod-
ku rzeki uwijały się liczne łodzie obsa-
dzone przez strzelców czuwających nad
tym, by nikt nie zdołał się uratować.
(…)  mijały godziny, potem dnie i tygo-
dnie. Car srożył się miesiąc. (…) Trud-
no dzisiaj ustalić liczbę pomordowa-
nych. Ostrożne szacunki pozwalają
przypuszczać, że w wyniku krwawej
pacyfikacji Nowogrodu zginęło 25-40
tys. ludzi.”. Iwan Groźny zlikwidował
niezależność Nowogrodu i włączył go
do państwa moskiewskiego, jako jedną
z prowincji. Zrobił także wszystko, aby
zatrzeć pamięć o tym wspaniałym mie-
ście. Wszystko wskazuje na to, że ten za-
miar Iwana był kontynuowany zarów-
no przez moskiewskich i petersburskich
carów, jak też przez komunistów. 

Bratkowski analizę historyczną
wzbogacił studiami lingwi-
stycznymi, analizując znacze-

nie wybranych słów i pojęć sięgał do ła-
ciny, greki, niemieckiego, szwedzkie-
go, tureckiego i arabskiego. Przepro-
wadził także wnikliwą analizę topogra-
ficzną odszukując m. in. dawne szlaki
wodne na ogromnym obszarze północ-
no-zachodniej Rosji. Przede wszystkim
jednak dokonał wnikliwego opisu ustro-

ju polityczno-społecznego Nowogrodu
Wielkiego, który był główną przyczy-
ną wrogości kolejnych „samodzierżaw-
ców” Rosji.

N ie wdając się w opisywanie
rosyjskiej historii, w ogrom-
nym uproszczeniu można

stwierdzić, iż historia ta zapoczątkowa-
na została przybyciem w 862 r.  skandy-
nawskiego wodza Ruryka ze swoją ro-
dziną i drużyną do Nowogrodu. Jego
bracia osiedli w Białojeziersku i Izbor-
sku, a członkowie drużyny w Połocku,
Rostowie i Muromie. Ruryk uważany
jest za założyciela dynastii Rurykowi-
czów, z której przedostatnim władcą
na moskiewskim tronie był Iwan IV
Groźny. Rodzina była nadzwyczaj roz-
gałęziona i władała niezliczonymi księ-
stwami. Jednym z nich było sąsiadują-
ce z Polską księstwo halicko-włodzimie-
rskie, z którym silne związki rodzinne
mieli mazowieccy Piastowie. W Polsce
żyły i żyją potomkowie Rurykowiczów,
m. in. rodziny  Czetwertyńskich, Puzy-
nów i Ogińskich. Z Rurykowiczów wy-
wodził się także Michał Korybut Wi-
śniowiecki – król Polski.

Wwyniku różnych uwarun-
kowań, na terenie obecnej
Rosji w średniowieczu

ukształtowały się dwa typy państwo-
wości (podporządkowane Rurykowi-
czom).  W Kijowie, a później w Mo-
skwie ukształtował się autorytatywny
system rządów, całkowicie podporząd-
kowany kolejnym kniaziom, a później
carom. W Nowogrodzie Wielkim i zie-
miach mu podległych od Bałtyku do
Morza Białego, a nawet do granic Ura-
lu powstał i przez siedem wieków funk-
cjonował ustrój republikański, oparty o
zasady demokracji bezpośredniej – wie-
ce.  Wszystkie władze w republice obsa-
dzane były w drodze wyborów. Nawet
książęta nowogrodzcy – zawsze z rodu
Rurykowiczów (np. Aleksander New-
ski) – przed objęciem władzy podpisy-
wali swoisty kontrakt  z miastem. Wy-
liczano w nim uprawnienia księcia, a
także obowiązujące go zakazy, np. za-
kaz samodzielnej sprzedaży czegokol-
wiek zagranicznym kupcom. Polować w
okolicach Starej Russy mogli kniaziowie
tylko co trzecią zimę i tak samo łowić ry-
by w Ładodze tylko co trzeci rok. Nic też
dziwnego, że pomimo dobrego statusu
materialnego, Rurykowicze uciekali z
Nowogrodu, gdy tylko nadarzyła się
okazja objęcia tronu w Kijowie, czy in-
nym dużym księstwie. Żeby podkreślić
supremację miasta nad książętami, w
1136 r. Nowogród Wielki przyjął do
swojej nazwy słowo „Gospodin”, a więc
określenie używane w cerkwi w sto-
sunku do Pana Boga („Gospodin Now-
gorod Wielikij”). 

Wzwiązku z tym tytulatura
żadnego z władców nie
mogła równać się z tytula-

turą republiki znad Wołchowa. Z wybo-
ru byli posadnicy, pełniący funkcję  gło-
wy miasta i całej republiki. Kandydata
na posadnika nie desygnował kniaź,
ale nowogrodzki wiec starszych. Z wy-
boru był dowódca nowogrodzkich
wojsk – tysiącznik. Wybierano również

popów i diakonów, a później także  wła-
dyków. Z czasem i opatów, i igumenów
dla klasztorów mogli wybierać okolicz-
ni świeccy, żyjący z mnichami w religij-
nej i gospodarczej symbiozie.  Ze wzglę-
du na fakt, iż Nowogród Wielki w obrę-
bie swoich wałów liczył ok. 400 ha po-
wierzchni   i zamieszkały był przez 30 –
40 tys. ludzi, wiece miały różną  „wagę”.
Były lokalne wiece poszczególnych ulic,
były wiece dzielnicowe (5 dzielnic na-
zywanych „krańcami”) oraz był wiec
ogólnomiejski zwoływany dźwiękiem
dzwonu, który decydował o najważ-
niejszych sprawach republiki.  Najważ-
niejszym symbolem Nowogrodu był So-
bór Świętej Sofii, czyli Sobór Nadmą-
drości Bożej. 

Zbyt mało tu miejsca na opis tej
świątyni, ale warto wspomnieć
o „Drzwiach Płockich”, będą-

cych jednym z najcenniejszych zabyt-
ków Nowogrodu. Z dotychczasowych
badań wynika, że Drzwi były w Płocku
przez około 250 lat.  Według niektó-
rych hipotez miały być zrabowane w
XIII w. przez Litwinów podczas ich wy-
prawy na Mazowsze. Tak czy inaczej,
znalazły się w Nowogrodzie Wielkim i
pozostają tam do dnia dzisiejszego.  W
drugiej połowie lat 70. XX w. władze
Płocka postanowiły, że wykonana zosta-
nie kopia z brązu, która na stałe zosta-
nie zawieszona w katedrze płockiej.
Prace nad odlewem trwały trzy lata.
Ważąca ponad 2 tony brązowa kopia
Drzwi Płockich została zawieszona w
portalu katedry 23 listopada 1981, a
28 lutego 1982 nastąpiło uroczyste
przekazanie  i poświęcenie.  

Nowogród położony jest na obu
brzegach rzkiWołchow łączą-
cej dwa wielkie jeziora:  Il-

meń i Ładogę.   Dwie części miasta „od
zawsze” połączone są mostem. Teren
wokół miasta jest podmokły i w zniko-
mym procencie nadaje się pod uprawy
zbóż.  Miasto w niewielkiej mierze mo-
gło liczyć  na samowystarczalność żyw-
nościową. Było przede wszystkim wiel-
kim ośrodkiem handlu międzynarodo-
wego (należało do Hanzy), ale prowa-
dziło także skuteczną politykę militar-
ną, prowadząc łupieżcze wyprawy na
sąsiadów, skąd uprowadzano ludzi, bę-
dących jednym z ważniejszych „towa-
rów”, jakimi handlowano (przynajm-
niej początkowo).  Nowogród był także
ośrodkiem  rozwiniętego rzemiosła,
szczególnie w zakresie obróbki metali,
czego rezultatem była m. in. znakomi-
ta broń.  W wyniku militarnej ekspan-
sji miasto podporządkowało sobie wiel-
kie obszary, w tym takie miasta, takie
jak Psków (który z czasem przekształcił
się w samodzielną republikę miejską),
Izborsk, Stara Russa, Łuki czy  Ładoga.
Miasta te  z czasem tworzyły „prigoro-
dy” (miasta młodsze) , których przed-
stawiciele uczestniczyli    w głównych
wiecach nowogrodzkich. 

Fenomenem jest nowogrodzka
demokracja, ale nie mniejszym
fenomenem jest powszechna,

już w XI wieku, umiejętność pisania i
czytania (w Warszawie w 1914 r. było
50% analfabetów).  Bratkowski podał:

„ – już co najmniej w połowie XI stule-
cia zwykli Nowogrodźcy mogli pisać
prywatnie sami w swoim języku do in-
nych zwykłych umiejących czytać No-
wogrodźców”.  Trzeba tu podkreślić, że
w użyciu był wówczas zmodyfikowany
alfabet grecki, nazywany głagolicą. Tak
więc w Nowogrodzie w liturgii, ale tak-
że w życiu codziennym posługiwano
się językiem słowiańskim, zapisywa-
nym słowiańskim alfabetem. Materia-
łem, na którym powstawała korespon-
dencja kupiecka, wiersze, listy miłosne
itp., była spreparowana kora brzozy.
Na korę nie nanoszono warstwy barw-
nika („atramentu), ale ryto w niej tek-
sty. 

K upcy nowogrodzcy doskona-
le rozumieli, iż w „dużym”
handlu ważne są umowy na

piśmie, ale także spisane prawa.  Brat-
kowski w swoich badaniach ustalił, że
w Nowogrodzie Wielkim już w XI w.
oświata była upowszechniona w skali
nieporównywalnej ze światem łaciń-
skim. „Słowiańszczyzna wschodnia zy-
ska wtedy w stosunku do reszty chrze-
ścijańskiej Europy kapitalne wyprze-
dzenie kulturowe i cywilizacyjne”.  Na-
uczanie ludzi pisania i czytania było
wówczas obowiązkiem popów. Potwier-
dza to kronikarz Nestor, który napisał;
„przystoi popu często uczyć ludzi, po-
nieważ to mu poruczył Bóg”. W tym
(ówczesnym) prawosławiu oświata sta-
ła się posłannictwem bożym. 

Podczas prac archeologicznych,
zapoczątkowanych jeszcze
przed II wojną światową, wy-

dobyto z ziemi ponad tysiąc fragmen-
tów kory brzozowej, nazywanych „bie-
riestami”. Odkopywane „bieriesty”
otrzymywały kolejne numery, pod któ-
rymi są prezentowane. Wiele tego typu
dokumentów prezentowanych jest m.
in. w Muzeum Nowogrodu na nowo-
grodzkim Kremlu.

Nowogród Wielki po wcieleniu
do państwa moskiewskiego
stał się głęboką prowincją. W

XVII w. na zrębach dawnych fortyfika-
cji zbudowano twierdzę, niszcząc przy
okazji bezcenną spuściznę kulturową.
W czasie II wojny światowej Nowogród
był prawie zrównany z ziemią. Po woj-
nie w miejscu dawnego miasta powsta-
ła typowa „stalinowska” zabudowa, któ-
ra dominuje tam do dzisiaj. Gdzienieg-
dzie pomiędzy blokami z nagła odsła-
niają się tysiącletnie cerkwie.  Histo-
ryczny Nowogród był miastem drew-
nianym wybudowanym na bagnach.
Ulice przez wieki moszczono warstwa-
mi bali. W wielu miejscach archeolo-
dzy dokopali się nawet 30 warstw.
Drewniany Nowogród często płonął,
toteż kupcy swoje towary przechowy-
wali w cerkwiach, które były wówczas
jedynymi budynkami murowanymi.
Znaczna liczba owych cerkwi przetrwa-
ła do naszych dni. Oglądając to, co po-
zostało z Nowogrodu Wielkiego, nie
sposób nie zgodzić się z Bratkowskim,
który określił to miasto mianem „Atlan-
tydy”, a więc miejsca, o którym tak na-
prawdę wiemy bardzo niewiele i  które
dopiero trzeba odkryć.

W lipcu bieżącego roku miałem możliwość odbycia podróży na tra-
sie Warszawa – Dyneburg – Psków – Nowogród Wielki – Petersburg
– Narwa – Tallin – Ryga – Warszawa. W Związku Radzieckim i Rosji
byłem wielokrotnie pracując przez lata w Polskiej Akademii Nauk,
która miała tzw. tygodnie wymienne ze swoim radzieckim odpo-
wiednikiem. Miesiącami prowadziłem badania archiwalne w ów-
czesnym Leningradzie, ale także m. in. w Rydze.  Mam więc w swo-
jej pamięci wygląd kraju i ludzi począwszy od połowy lat 70. XX w.
Znam też nieźle historię Rosji.  To wszystko sprawia, że spojrzenie
na te same miejsca z perspektywy ćwierćwiecza, bardzo wzbogaci-
ło zapamiętany obraz i moją wiedzę o tym kraju. 

WWiiddookk pprrzzeezz WWoołłcchhooww nnaa nnoowwooggrrooddzzkkii KKrreemmll

SSoobbóórr ŚŚww.. SSooffiiii
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PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE
Z KOMORNIKIEM), 790 564 948

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 602 77 03 61

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 791 394 791

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

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

AANNGGIIEELLSSKKII, doświadczenie,
dojazd, 601 333 707

AANNGGIIEELLSSKKII, różne poziomy,
609 373 575

AANNGGIIEELLSSKKII, różne poziomy,
dojeżdżam, 502 378 901

BBIIOOLLOOGGIIAA, 607 153 493
HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

poprawki, matury poprawkowe,
skutecznie, wieloletnie
doświadczenie, 605 783 233 

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjne Prażmów,

602 77 03 61

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee
zzddjjęęcciiaammii oottrrzzyymmaasszz 

ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..
TTeell..:: 660011 772200 884400,,

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

MMiieesszzkkaanniiaa::
! 6600 mm 22, Nowe Miasto, super

standard, cisza, spokój, 
601 720 840

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

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

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

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

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

!UUrrssyynnóóww, 73 m2, 
3 pok.,okazja tylko 600 tys.zł, 
601 720 840

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

Las Kabacki, 601 720 840
!DDoomm Sadyba, 125 m2, do

wejścia, 601 720 840
! ŁŁaaddnnyy dom, Bobrowiec

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

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

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

!NNaattoolliinn, dom 260 m2, ładny,
do wejścia, 601 720 840

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

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

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

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

! SSeeggmmeenntt Imielin 180/250 m2.
ładny, cisza, spokój, niedaleko
metra, 601 720 840, 

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

! SStteeggnnyy, 290 m2, nie wymaga
remontu, dobry standard, super
okazja! tylko 1.050 tys.zł. 
601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 380m2 /400 m2

działki, segment narożny, świetny
standard, dobra cena, do wejścia,
1.690 tys. zł, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

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

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

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

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

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

!WWiillaannóóww, 1140 m2, wszystkie
media, 565 tys. zł, 601 720 840

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

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKoonnssttaanncciinn - do wynajęcia

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

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

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

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

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

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa sswwooiicchh

kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,
aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

rreezzyyddeennccjjii,,
nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh ddzziiaałłeekk

ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj cczzęęśśccii
WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,

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

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

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń

ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

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

DDOO PPRRAACC gospodarczych osoby
z orzeczeniem o
niepełnosprawności, Ursynów 
ul. Baletowa, 505 055 173

DDOO SSPPRRZZĄĄTTAANNIIAA bloków 
i terenu, 510 464 242; 601 398 426

FFIIRRMMAA zatrudni kucharza i
osobę do pracy na zmywalni w
Konstancinie. Kontakt: 
508 318 341

PPOOMMOOCC kuchenna, kucharka do
pracowni garmażeryjnej,
Mysiadło, 603 68 65 61

FFIIRRMMAA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów. Mile
widziani także sprawni

renciści i emeryci, 
605 613 b451

PPIILLNNIIEE PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ osób do
sprzątania bloków,

chodników i terenów
zielonych na Ursynowie, 

609 461 953; 
724 318 220 

PPRRAACCOOWWNNIIKKÓÓWW budowlanych
do stanów surowych, 694 401 711

PPRRZZYYJJMMĘĘ do pracy kobiety.
Sprzątanie biur i salonu
samochodowego ul. Puławska-
Mysiadło. Zgłoszenie pod 
tel. 601 20 20 59

SSPP nnrr 8811, ul. Puszczyka 6
poszukuje osób do sprzątania 
22 643 61 06 lub 
22 643 60 26

SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa ww MMyyssiiaaddllee
(ul. Kwiatowa 28) zatrudni
nauczycieli:

- j. angielskiego (cały etat,na
zastępstwo),

- biblioteki (15 godzin),
- j. Hiszpański (pół etatu),
- wspomagajacy (25 godzin)
CV proszę przesyłać na adres e-

mail: sekretariat@spwmy.edu.pl,
tel. kontaktowy: 22 462 85 20

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ nauczyciela
wychowania przedszkolnego 
i pomoc wychowawcy do Punktu
Przedszkolnego na Ursynowie.
Wymagane wykształcenie
kierunkowe, dyspozycyjność 
i kreatywność. Pilne. 
Tel.: 501 019 441

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ na stanowisko
pilarz - stolarnia, 602 424 170

TTAANNII SSEERRWWIISS 
KKOOMMPPUUTTEERROOWWYY 

550044 661177 883377
2244 HH//77,, 

DDOOJJAAZZDD II EEKKSSPPEERRTTYYZZAA  - 00 zzłł

AANNTTEENNYY, 509 610 850
AANNTTEENNYY, 603 375 875
BBEEZZPPYYŁŁOOWWEE cyklinowanie,

malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 573 437 794
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków

szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DDOOMMOOFFOONNYY, 603 375 875
GGLLAAZZUURRAA, gładź, panele, płyty

G-K, malowanie, elektryka,
hydraulika, 692 885 279

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pprraalleekk 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PPOORRAADDYY PPRRAAWWNNEE,, 
22 822 41 92; 
604 77 22 82

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII
tanio, solidnie
501 535 889

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO,, 505 935 627
SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, naprawy, 

606 126 099
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem,
styrobeton, 668 327 588

WWRRÓÓŻŻBBIITTKKAA, 501 623 919
tanio, 506 030 088

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

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

DDOOMM OOPPIIEEKKII Piaseczno, 
601 870 594



1 5

Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

2 2  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
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

1188 wwrrzzeeśśnniiaa-1155 ggrruuddnniiaa 
Bezpłatne warsztaty arty-

styczne dla dzieci, młodzieży i
dorosłych, w tym seniorów, sfi-
nansowane ze środków Dzielni-
cy Ursynów m.st. Warszawy.

Zapisy u instruktorów, ilość
miejsc ograniczona.

DDzziieeccii ii mmłłooddzziieeżż
- Warsztaty plastyczne
poniedziałki, środy, czwartki,

17.00-18.00, 18.00-19.30
zapisy: 18.09, 17.00
prowadzi Małgorzata Sołtysiak
- Flamenco (nowość w Domu

Sztuki!)
poniedziałki, 16.00-17.00,

17.15-18.15
prowadzi: Karolina Łucznik
zapisy: 18.09, 16.00
- Taniec irlandzki   
czwartki, 16.00-17.30
zapisy: 21.09, 16.00
prowadzi: Marta Sętowska
- Warsztaty wokalne   
wtorki, czwartki, 16.00-17.30
zapisy: 19.09, 16.00
prowadzi: Marcin Zadronecki
- Warsztaty bębniarskie
środy, 16.30-17.30, 17.45-

18.45
zapisy: 20.09, 16.30
prowadzi: Gaspard Conde
- Teatr Młodzieżowy „Klucz z

Wiolinowej”
wtorki, czwartki, 17.45-19.15

zapisy: 19.09, 17.45
prowadzi: Wojciech Sanejko
- Dziecięcy Teatr Muzyczny

„Wiolinki”
piątki, 15.30-17.00
zapisy: 22.09, 15.30
prowadzi: Ewa Kłujszo
- Młodzieżowy Teatr Muzycz-

ny „Zgraja z Wiolinowej”
piątki, 17.00-19.30
zapisy: 22.09, 17.00
prowadzi: Ewa Kłujszo

DDoorroośśllii,, ww ttyymm sseenniioorrzzyy
- Warsztaty plastyczne
czwartki, 11.00-13.30   
zapisy: 21.09, 11.00
prowadzi Małgorzata Sołtysiak
- Warsztaty bębniarskie
środy, 19.00-20.00
zapisy: 20.09, 19.00
prowadzi: Gaspard Conde
- Teatr Seniora
wtorki, 13.45-15.45
zapisy: 19.09, 13.45
prowadzi: Wojciech Sanejko

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

ZZAAPPIISSYY NNAA ZZAAJJĘĘCCIIAA dla dzie-
ci w DK Stokłosy startują w po-
niedziałek 4 września pod nr te-
lefonu (22) 855-35-17. ROZPO-
CZĘCIE DZIAŁALNOŚCI DY-
DAKTYCZNEJ rozpoczyna się 18
września.

Nowy sezon kulturalny na Ur-
synowie zbliża się wielkimi kro-
kami! Tym bardziej jest nam mi-

ło zaprosić Państwa na niezwy-
kłą wystawę malarstwa na je-
dwabiu, autorstwa Aliny Bloch,
która uświetni Inaugurację Roku
Kulturalnego w Galerii U. Zapra-
szamy w czwartek 14 września,
o godzinie 17:00.

Sfinansowano ze środków
dzielnicy Ursynów m. st. War-
szawy.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

0077..0099,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz.. 1188::0000 –
wernisaż fotografii  Ewy FLO-
REK i Maryli ZIELENIEWSKIEJ-
-FELAK pt. KAZIMIERZ NA LU-
DOWĄ NUTĘ 

1144..0099,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz.. 1188::0000 –
JAK SPOWOLNIĆ PROCESY
STARZENIA - PROFILAKTYKA.
Marek WAWRZEŃCZYK – pre-
zes Zarządu Polskiej Akademii
Zdrowia (PAZ)

2211..0099,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz.. 1188::0000 –
KONCERT XIV Ogólnopolski  Fe-
stiwal  Retro  im. M. Fogga  – „W
STARYCH NUTACH  BABUNI -
wspólne śpiewanie piosenek”,
prowadzenie:  Wojciech Dą-
browski, wstęp: 10 zł*.

*(W ramach odpłatnej dzia-
łalności pożytku publicznego
fundacji )

2288..0099,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
– Klub Podróżnika t. PO OBU
BRZEGACH UGU, otkanie po-
prowadzi Irina SZEPIELEWICZ.

Brydż 60+ pod egidą 
Janusza Połcia

Rusza kolejny etap Programu Brydz60plus. Zainteresowanie jest bardzo duże, oczekiwania
również, a program - urozmaicony. Patronat nad Programem objął Arcymistrz Światowy, wielo-
krotny Mistrz Świata. Europy, Polski i Ursynowa, Janusz Połeć. Zajęcia będą się odbywały dwa-trzy
razy w tygodniu, oprócz teorii będzie można sprawdzać umiejętności w praktyce podczas turnie-
jów doszkalających. Może to droga prowadząca do udziału w sierpniowym Grand Prix Warszawy,
znakomicie zorganizowanym tygodniowym maratonie brydżowym, w którym gra już kilkoro
uczestników poprzedniej edycji Programu Brydz60plus?

Początek zajęć 7 września 2017, o 9.30, w Centrum Sportów Umysłowych przy Polinezyjskiej 10
na Ursynowie. Każdy uczestnik otrzyma podręcznik. Miejsca jeszcze są, chętni mogą pisać pod ad-
res lubiebrydza@wp.pl lub dzwonić 660 457 457. A potem – same przyjemności przy brydżowym
stoliku, gimnastyka umysłowa, nowi znajomi, trochę adrenaliny – i jesienią chce się żyć! Więcej in-
formacji na stronie http://www.nok.art.pl/brydz.html.

VAGABUNDUS
Sobota 02.09.2017 

(do zamku w Sobocie)

Wycieczka rowerowa na
trasie: Łowicz (zwiedzanie z
przewodnikiem Muzeum Die-
cezjalnego w Łowiczu) - Bo-
cheń - Sobota - Walewice -
Bielawy - Las Stanisławów -
Chruślin - Pilaszków - Łowicz.
(ok. 67-70 km drogami głów-
nie asfaltowymi i częściowo
terenowymi)

Wyjazd poc. KM 98410/1
z W-wy Wsch. o 07:22, z W-
wy Śród. o 07:31, z W-wy
Zach o 07:38, z W-wy Wło-
chy o 07:43. Przyjazd do Ło-
wicza o 08:57. Zbiórka przed
budynkiem dworca PKP Ło-
wicz Główny po przyjeździe
pociągu.

Powrót do Warszawy poc.
KM odjeżdżającym z Łowicza
o 15:46 (mało prawdopodob-
ne) lub 17:36.

UUWWAAGGAA:: Należy zabrać ze
sobą oświetlenie rowerowe
na wypadek późnego po-
wrotu.

PPrroowwaaddzzii:: Andrzej Wacho-
wicz (e-mail: andrzejwa-
cho@wp.pl, tel. kom. 
607 400 987)
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