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Bogiem a prawdą jest tak, że
prezes spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością „Pol-

ska” – Jarosław Kaczyński – za-
rządził ustami ministra sprawiedli-
wości Zbigniewa Ziobry nowe Po-
wstanie Warszawskie. Ma ono po-
łożyć kres polowaniom wyjątko-
wo drapieżnych reprywatyzacyj-
nych Tygrysów. W 1944 chłopcy
śpiewali, że „na Tygrysy mamy vi-
sy”, a teraz wystarczy podobno za-
ledwie jeden VIS, a będzie to użyta
przez ministra Ziobrę VIS MAIOR,
czyli Siła Wyższa, która w zamie-
rzeniu używających jej powstań-
ców powinna w okamgnieniu prze-
łamać wszelkie opory – nie tylko
tych, którzy dopuścili się prze-
stępstw przy reprywatyzacji w
Warszawie, lecz również zadziwia-
jąco oślepłej Temidy, przyklepują-
cej zwyczajne kradzieże majątku
publicznego i prywatnego po części. 

Ową Siłą Wyższą – jakkol-
wiek nie Sądem Ostatecz-
nym – będzie Komisja We-

ryfikacyjna, którą przy ministrze
sprawiedliwości powoła wkrótce
Sejm, a jej specyfika ma polegać na
tym, że w składzie Komisji – obok
autorytetów obywatelskich, wywo-
dzących się z różnych opcji politycz-
nych – pojawi się swoisty pierwia-
stek ludowy. Tym pierwiastkiem
będą zaproszeni do współpracy z
Komisją przedstawiciele przeciw-
stawiających się reprywatyzacyj-

nym oszustwom organizacji spo-
łecznych w rodzaju „Miasto jest Na-
sze”, a także stowarzyszeń lokato-
rów wyrzuconych bezprawnie na
bruk (skończy się buta urzędników
i prokuratorów oznajmujących zde-
sperowanym ludziom: pan nie jest
stroną postępowania). O skutecz-
ności działań Wysokich Komisarzy
zadecyduje całkowita jawność dzia-
łania, połączona z obowiązkowym
stawiennictwem osób wezwanych
na przesłuchania. Komisja ma w
trybie przyspieszonym odwoływać
bezpodstawne decyzje administra-
cyjne rozwiązanego już Biura Go-
spodarki (a raczej Gospodraki) Nie-
ruchomościami i prezydentów
Warszawy, podpisujących się pod
bezprawiem. 

Obecna prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz uzna-
ła świeżo ogłoszoną inicja-

tywę za teatr polityczny, który ma
zastąpić uchwalenie ustawy repry-
watyzacyjnej. Można się domy-
ślać, że ta inicjatywa kojarzy się
HGW z sejmową komisją śledczą,
badającą „aferę Rywina”. To wte-
dy nasz sąsiad z Ursynowa. pre-
mier Leszek Miller wykrzyknął pod
adresem Zbigniewa Ziobry: pan
jest zerem! – nie zdając sobie spra-
wy, że właśnie uruchamia windo-
wanie młodego posła klasycznym
szlakiem „od zera do bohatera”. 

Można się domyślać, że aku-
rat w sprawie doprowa-
dzonej w ogromnym stop-

niu do absurdu reprywatyzacji nie-
ruchomości w stolicy Komisja ma
być z jednej strony lekiem na prze-
wlekłość działania wymiaru spra-
wiedliwości, z drugiej zaś – dopro-
wadzić do skutecznego, natychmia-
stowego egzekwowania swoich orze-
czeń, weryfikowanych ewentualnie
tylko poprzez odwołania do Naczel-
nego Sądu Administracyjnego. Nie-

zależnie od Komisji normalnym to-
kiem mają nadal ścigać reprywa-
tyzacyjne przestępstwa instancje
policyjne, prokuratorskie i sądowni-
cze, które jednak – jako niegodne
całkowitego zaufania zdaniem rzą-
dzących – najwyraźniej odsunięto w
tym wypadku na drugi plan. W ko-
mentarzach, jakie prezentują media
bliskie panującej niepodzielnie par-
tii Prawo i Sprawiedliwość, wskazu-
je się na zabetonowanie środowi-
ska prawniczego, wywodzącego się
z czasów PRL. Stąd próba rozkru-
szenia betonu.

Jeśli Komisja zostanie rzeczywi-
ście powołana, zamknie naj-
prawdopodobniej ważny

okres w historii Warszawy, który

rozpoczął się w październiku 1945,
gdy trzęsąca naówczas Polską Kra-
jowa Rada Narodowa pod prze-
wodnictwem Bolesława Bieruta wy-
dała Dekret o Własności i Użytko-
waniu Gruntów na Obszarze Mia-
sta Stołecznego Warszawy. Wszyst-
kie grunty stały się automatycznie
własnością gminy Warszawa. Fak-
tem jest, że ów dekret umożliwił w
miarę szybką odbudowę straszli-
wie zrujnowanego miasta (podob-
ne akty wydano np. we Frankfurcie
nad Menem i Rotterdamie). Wedle
dzisiejszych wyliczeń, dalekosięż-
nym efektem dekretu było jednak
zabranie prywatnym właścicielom
blisko 40 tysięcy nieruchomości, za
to tysiące warszawiaków uzyskało

wkrótce dach nad głową. Dziś –
trzeba trafu – w wyniku reprywa-
tyzacji akurat 40 tysięcy lokato-
rów poszło na bruk. Można powie-
dzieć, że historia zatoczyła koło. 

Ł ączący funkcje ministra spra-
wiedliwości i prokuratora ge-
neralnego Zbigniew Ziobro

zapowiada, że bodaj głównym ce-
lem Komisji jest – tam gdzie to moż-
liwe – błyskawiczne odzyskanie dla
miasta nielegalnie zagarniętych
nieruchomości względnie zobowią-
zanie złodziei, którzy je przechwy-
cili, do zapłacenia miastu idących
w miliony złotych odszkodowań.
Jednocześnie proces reprywatyza-
cji ma być w niejasnych przypad-
kach wstrzymany. 

J ak to się ułoży w praktyce,
diabli wiedzą (w końcu: co
nagle, to po diable), wiadomo

jednak, że PiS chce poprzez powo-
łanie Komisji uciec od jątrzącej opi-
nię społeczną problematyki abor-
cyjnej, a jednocześnie dobić od-
wiecznego wroga, czyli Platformę
Obywatelską, unaoczniając szero-
kiej opinii publicznej, do jakiego
stopnia pod rządami wiceprzewod-
niczącej PO Hanny Gronkiewicz-
Waltz rozkradziono Warszawę. „To
będzie prawdziwe wywrócenie sto-
lika bezprawia i złodziejstwa” –
zapowiada Jacek Karnowski (por-
tal „wpolityce.pl”), a Zbigniew Zio-
bro zauważa w TVP Info, że „strach
zagląda w oczy ludziom, którzy
milczeli w tej sprawie” . 

Oczywiście, jest to niewyobra-
żalny skandal, że w maje-
stacie prawa i przy faktycz-

nym przyzwoleniu stołecznych
urzędników oraz prokuratury i są-
dów – pod płaszczykiem legalnej re-
prywatyzacji wart ciężkie miliardy
majątek komunalny zaczęli prze-
chwytywać w dużej mierze bynajm-
niej nie dawni właściciele lub ich
spadkobiercy, tylko najprzeróżniej-
si cwaniacy, w tym grupa osób, któ-
ra przynosi wstyd zawodowi praw-
nika. Jak wynika z licznych publika-
cji medialnych, kradzione mienie
(Noakowskiego 16) przejął jako
„spadkobierca” i zaraz sprzedał mię-
dzy innymi mąż Hanny Gronkie-
wicz Waltz, zwany pieszczotliwie
przez dziennikarzy paserem. 

W meczu reprywatyzacyj-
nym nastąpi zatem po-
dyktowane z pewnym

opóźnieniem strzelanie karnych.
Zobaczymy, czy uda się wyegze-
kwować jedenastkę za każdy faul.

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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Szpital Południowy i połączenie Ursynowa z Wilanowem

Postęp w sprawie długo oczekiwanych inwestycji
Dobre informacje dla mieszkań-
ców Ursynowa – w ciągu ostat-
nich dni zostały podjęte decyzje
w sprawie kluczowych inwesty-
cji – czyli budowy Szpitala Połu-
dniowego oraz realizacji połą-
czenia drogowego Ursynowa z
Wilanowem.

– Sądzę, że obecną kadencję miesz-
kańcy Ursynowa zapamiętają jako czte-
rolecie spełnionych obietnic, zarówno
tych na poziomie dzielnicy, jak i obiet-
nic dotyczących dużych inwestycji miej-
skich – mówi burmistrz Robert Kem-
pa. – Kończy się bowiem budowa Domu
Kultury na Zielonym Ursynowie, lada
chwila rozpoczną się prace związane z
drugim domem kultury obok urzędu.
W połowie przyszłego roku ustanie zaś
gehenna kierowców podróżujących z
Ursynowa na Wilanów – oddamy do
użytku ul. Rosnowskiego.  Podpisanie
umowy na budowę Szpitala Południo-
wego traktuję jako ogromy sukces, któ-
rego beneficjentami będą przede
wszystkim nasi mieszkańcy. Na Ursy-
nowie brakowało szpitala, a już za trzy
lata rozpocznie się przyjmowanie
pierwszych pacjentów, co bez wątpienia
wpłynie pozytywnie na komfort życia
ursynowian – podkreśla burmistrz. Po-
niżej przedstawiamy informacje o tych
inwestycjach. 

Budowa szpitala Południowego
Miasto Stołeczne Warszawa podpi-

sało umowę z wykonawcą na budową
309-łóżkowego szpitala, który powsta-
nie u zbiegu ul. rtm. Pileckeigo i Indiry
Gandhi. Wykonawcą prac będzie kon-
sorcjum składające się ze spółek: Er-

bud S.A.,  Strabag Spółka  z o.o., Stra-
bag AG i Ed. Züblin AG.

– O konieczności powstania szpitala
w tym miejscu wiadomo już od 20 lat.
Ja obiecałam warszawiakom, że ta pla-

cówka powstanie. I dziś mogę zapew-
nić, że tak się stanie,  podpisaliśmy wła-
śnie umowę z wykonawcą. Za 36 mie-
sięcy w tym miejscu będzie już szpital z
309 łóżkami, na który przeznaczyliśmy

400 mln zł. Do podpisania tej umowy
drogę mieliśmy wyboistą, ale pokona-
liśmy przeciwności i tak jak obiecałam,
szpital będzie. – cieszy się Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

Szpital Południowy będzie się składał
z trzech pięciokondygnacyjnych budyn-
ków. Na dachu jednego z pawilonów
zlokalizowane będzie lądowisko heli-
kopterów przystosowane dla śmigłow-

ców Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego. Całkowita powierzchnia użytko-
wa budynków głównych  A, B i C to
42375,64 m?. W projekcie uwzględ-
niono wszelkie udogodnienia i standar-

dy określone w obowiązujących przepi-
sach dotyczących użytkowania obiek-
tów przez osoby niepełnosprawne.
Wszechstronne rozwiązania posiada
także parking. Wjazd i wyjazd z pod-

ziemnego parkingu znajduje się od stro-
ny ul. Pileckiego, zaś wyjazd od strony
ul. Indiry Gandhi. Niezależny wjazd i
wyjazd posiada również Szpitalny Od-
dział Ratunkowy. Zaprojektowanych
zostało 400 miejsc postojowych: 38 sta-
nowisk na parkingu nadziemnym, 362
stanowiska na parkingu podziemnym.

Połączenie Ursynowa z Wilanowem
W dniu 14 października władze

dzielnicy złożony wniosek o pozwole-
nie na budowę ulicy Rosnowskiego,
która połączy Ursynów z Wilanowem
już w lecie 2017 roku.  Jak podkreśla-
ją ursynowscy urzędnicy, „z chwilą od-
dania ulicy Rosnowskiego nastąpi no-
wy etap cywilizacyjny w komunikacji
pomiędzy dwiema sąsiadującymi dziel-
nicami, bowiem zakończy się męka kie-
rowców, którzy teraz  korzystają z moż-
liwości przejazdu z Ursynowa na Wila-
nów (i odwrotnie) prowizorycznym
połączeniem  ulicą Podgrzybków, na
co narzekają i sami kierowcy i okolicz-
ni mieszkańcy”. 

Po zakończeniu budowy ul. Rosnow-
skiego przejazd ul. Podgrzybków zostanie
zlikwidowany, można zatem powiedzieć,
że z chwilą, gdy zniknie kolejne prowizo-
ryczne połączenie, rozpocznie się nor-
malna komunikacja pomiędzy Ursyno-
wem i Wilanowem. Ulica Rosnowskiego
będzie ulicą nowoczesną, bo odpowied-
nio szeroką (dwa pasy w każdym kie-
runku, oddzielone pasem dzielącym), z
dwustronnym chodnikiem (szer. 2,0 m),
ścieżką rowerową ( o jednostronnej sze-
rokości 2,5 m), niezbędnymi urządze-
niami  (oświetleniem i odwodnieniem)
oraz ekranami akustycznymi). 

W Centrum Kreatywności przy
ul. Targowej, jednej z pierw-
szych miejskich inwestycji de-
dykowanych sektorowi kre-
atywnemu, ogłoszono laure-
atów Warszawskiej Nagrody
Edukacji Kulturalnej 2016. 

W uroczystości uczestniczyła prezy-
dent Warszawy oraz burmistrzowie

kilkunastu dzielnic, w tym reprezen-
tujący Ursynów zastępca burmistrza
Łukasz Ciołko.

Ursynowskie projekty co roku są w
czołówce wyróżnionych. Tym razem
Ursynów zdobył pierwsze nagrody w
dwóch z ośmiu kategorii. Nagrodzo-
no projekty XXII Seminarium Filmo-
we dla Maturzystów „Wiek XX i XXI w

zwierciadle kina” oraz iM Rock Scena
Dom Kultury SMB Imielin.

– Nie tyle jestem dumny z samych
nagród, co z ludzi, którzy wygrali je
dzięki swojej kreatywności, energii
oraz zaangażowaniu. Dzięki nim edu-
kacja kulturalna na Ursynowie stoi na
bardzo wysokim poziomie, a benefi-
cjentem jest ursynowska młodzież –

mówi zastępca burmistrza Łukasz
Ciołko.

Warszawa jako jedyne miasto w Pol-
sce, ma od 2009 roku systemowy pro-
gram edukacji kulturalnej. W ramach
miejskiego programu operacyjnego de-
dykowanego kulturze i edukacji, co-
rocznie przyznawana jest Warszawska
Nagroda Edukacji Kulturalnej. Jej ce-
lem jest promocja ciekawych i oryginal-
nych dokonań w dziedzinie edukacji
kulturalnej, a także rekomendowanie
tych najlepszych, jako dobrych praktyk.

Pierwszą Nagrodę w kategorii „licea”
otrzymał projekt pt.: XXII Seminarium
Filmowe dla Maturzystów „Wiek XX i
XXI   w zwierciadle kina”  którego reali-
zację przewidziano w  LXIII LO i Dom
Sztuki SMB Jary,  przy wsparciu finan-
sowym Dzielnicy Ursynów m. st. War-
szawy, dzięki czemu młodzież może
uczestniczyć w nim bezpłatnie.  Autora-
mi są p. Hanna Wiśniewska, Andrzej
Bukowiecki i Grzegorz Pieńkowski.

Pierwszą nagrodę w kategorii „In-
stytucje Animacji Kultury” otrzymał
projekt iM  Rock Scena Dom Kultury
SMB Imielin realizowany przy wspar-
ciu finansowym Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy (budżet Wydziału
Kultury), dzięki czemu młodzież mo-
że uczestniczyć w nim bezpłatnie.

Konserwacja 
urządzeń 

melioracyjnych
W tym tygodniu Zarząd Dzielnicy Ursy-

nów podpisał umowy na realizację prac
konserwacyjnych. Konserwacją objęte zo-
staną następujące urządzenia: Kanał Je-
ziorki, Kanał Imielińskim, Kolektor B-4, Ko-
lektor B-2, Kanał Bokserski, oraz Kanał Gra-
bowski. Prace konserwacyjne będą realizo-
wane w okresie od 24 października do 4 li-
stopada.

Wskazane lokalizacje, o łącznej długości
prawie 12 kilometrów, to jedyne urządzenia
melioracji wodnych na terenie dzielnicy Ur-
synów, które zarówno w ubiegłym, jak rów-
nież w bieżącym roku nie były konserwowa-
ne. Prace konserwacyjne będą kosztować
łącznie ponad 180 tysięcy złotych.

„Na Ursynowie mamy sześć urządzeń
wodnych melioracji podstawowych, któ-
rych konserwacja w roku bieżącym  - w
związku ze zmianą przepisów umożliwia-
jącą zawarcie porozumienia z Samorzą-
dem Województwa Mazowieckiego - zo-
stała przekazana do Urzędu Dzielnicy Ur-
synów. Dzięki podpisanym właśnie umo-
wom i zleconym pracom konserwacyjnym
zostanie przywrócona sprawność i wydaj-
ność  tych urządzeń, co bez wątpienia bę-
dzie miało wpływ na zwiększenie bezpie-
czeństwa mieszkańców Ursynowa” – in-
formuje zastępca burmistrza Ursynowa
Piotr Zalewski.

Warszawskie Nagrody Edukacji Kulturalnej 2016

Ursynowskie projekty nagrodzone!
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W ursynowskim ratuszu odbyła się 17 października uroczystość z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej. Spotkanie rozpoczął burmistrz dzielnicy Robert Kempa, który w
ciepłych słowach podziękował wszystkim pracownikom oświaty za ich rzetelną pra-
cę, zaangażowanie oraz rozumienie szczególnej misji, jaką mają do spełnienia w
procesie edukacyjnym i wychowawczym młodego pokolenia. 

W uroczystości – poza dyrektorami i nauczycielami ursynowskich poradni, szkół i przedszkoli – udział
wzięli także przedstawiciele związków zawodowych oraz organizacji i instytucji współpracujących na
co dzień z ursynowskimi placówkami. 

Gratulacje złożono 6 dyrektorom i nauczycielom, którzy 14 października br., na Zamku Królewskim
otrzymali z rąk Hanny Gronkiewicz Waltz „Nagrody Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osiągnię-
cia w pracy na rzecz edukacji warszawskiej”. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

– Ewa Podpora – dyrektor Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi, 
nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej,
– Anna Zabielska – dyrektor Przedszkola nr 201 Misia Ursynka,
– Zofia Rusek – dyrektor Przedszkola nr 401, 
– Michał Jerzy Kopiczyński – dyrektor Przedszkola Specjalnego nr 213,
– Agnieszka Tymińska – nauczycielka Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 93 im. Księż-

nej Izabeli Czartoryskiej,
– Renata Węglińska – nauczycielka LXX Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Kamińskiego.
Robert Kempa wręczył Nagrody Burmistrza Dzielnicy Ursynów nauczycielom, którzy w sposób szczegól-

ny wyróżnili się swoją aktywnością zawodową. Ogółem gratulacje przyjęło 52 dyrektorów, nauczycieli, pe-
dagogów i wychowawców świetlicowych.  Uroczystość zakończył koncert zespołu The New Warsaw Trio.

Dzień Edukacji Narodowej

Nagrody dla ursynowskich pedagogów

Trwa kolejna już edycja akcji „Pola Nadziei” organizowanej przez Fundację Hospi-
cjum Onkologiczne św. Krzysztofa, przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów.  Do
udziału w II edycji, zgłosiło się ponad 50 szkół i przedszkoli – to o 20 więcej niż w ro-
ku ubiegłym. W pierwszym etapie dzieci przeprowadzają zbiórki cebulek żonkili
oraz pieniędzy. Na obecną chwilę od darczyńców zebrano już ponad 6000 zł. 

„Zasadziliśmy już 2500 cebulek przed hospicjum, pomogły nam w tym szkoły oraz pracownicy w
ramach wolontariatu pracowniczego. Jesteśmy zachwyceni zaangażowaniem i postawą dzieci i ich
wychowawców” – mówi Paulina Kasperska, koordynator programu. 

Sadzenie potrwa jeszcze około dwa tygodnie – organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do
pomocy i współpracy. W dniu 25 października o godzinie 10.00 wspólnie z przedstawicielami hospi-
cjum oraz ursynowską młodzieżą cebulki pod Urzędem Dzielnicy Ursynów zasadzi Burmistrz Ursy-
nowa Robert Kempa. Fundacja cały czas poszukuje partnerów, którzy wesprą działania w ramach „Pól
Nadziei”. Więcej informacji na stronie www.fho.org.pl.

Pola Nadziei

Trwa II edycja wyjątkowej akcji
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Przewodniczącym został Kamil Orzeł
(obecnie zasiada w radzie dzielni-
cy). Zgłosił się on również do pro-

wadzonych na terenie urzędu dzielnicy kon-
sultacji,  za które płaciło Centrum Komuni-
kacji Społecznej warszawskiego Ratusza.
Niestety po jakimś czasie okazało się, że
przewodniczący wykorzystywał dane osobo-
we  mieszkańców, na co zwróciło uwagę
Centrum Komunikacji Społecznej. W tej sy-
tuacji został przez zespół odwołany z funk-
cji przewodniczącego,  gdyż sam  dobro-
wolnie nie chciał się zrzec tej funkcji. Mało
tego, w kampanii wyborczej  promował się

jako przewodniczący zespołu BP, co było
zwykłym kłamstwem. 

P ierwsza edycja budżetu obywatel-
skiego była dużym wyzwaniem
choćby z tego powodu, że nie moż-

na się było wzorować na doświadczeniach.
Wszystko było nowe i trzeba było  stoso-
wać  to, co dopuszczał regulamin jednako-
wy dla wszystkich dzielnic,. W pierwszej
edycji BO, ważnym, ale też najtrudniejszym
etapem w  całym procesie decyzyjnym by-
ły tzw. spotkania preselekcyjne. Na terenie
urzędu prowadzone były one przez  pra-
cowników CKS. Uczestniczyły  w nim wy-
łącznie osoby, które przygotowały projekty.
Podczas prezentacji swojego projektu przez
projektodawców pozostali  przyznawali
punkty dla swoich konkurentów. Wielu z
projektodawców nie potrafiło sprostać temu
zadaniu. Okazało się bowiem, że można
projekt bardzo dobrze napisać, ale już nie-
koniecznie tak go przedstawić  swoim kon-
kurentom, aby  otrzymać ich punkty i
przejść do kolejnego etapu. 

W kolejnych edycjach zrezygno-
wano ze spotkań preselekcyj-
nych. Czy słusznie, nie jestem

tego pewna. Uprawnienia członków zespo-
łu ds budżetu polegają jedynie na decyzjach
co do podziału kwoty przyznanej przez za-
rząd dzielnicy do wykorzystania na projek-
ty. Zespół może podzielić daną kwotę na
obszary oraz ponownie skierować wniosek
do rozpatrzenia w przypadku negatywnej
opinii pracowników merytorycznych. Kwo-
ta środków przeznaczonych na realizacje

projektów w pierwszej edycji wynosiła 3
mln złotych. Obecnie wynosi ponad 6 mln.
Byłam przekonana, że w pierwszym roku re-
alizacji budżetu obywatelskiego dzielenie
kwoty na obszary nie będzie korzystne, gdyż
każdy podział może wywołać niezadowole-
nie. Z drugiej strony  – rozdrobnienie kwot
może  pozbawić możliwości składania pro-
jektów  wysokonakładowych za to ważnych
i uzasadnionych społecznie. Ostatecznie ze-
spół zagłosował, aby kwota 3 mln zł nie zo-
stała podzielona. 

P rojekt złożony przez Ewę Wiśniew-
ską, będącą prezesem Stowarzy-
szenia MAJA, przeszedł cała drogę

proceduralną łącznie z bardzo trudnym eta-
pem  spotkań preselekcyjnych, gdzie uzy-
skał bardzo wysoką punktacje. O projekcie
mówiono najczęściej, że nawet jeśli przej-
dzie cały proces decyzyjny, to i tak  w głoso-
waniu przez mieszkańców ma marne szan-
se na uzyskanie dużej  liczby głosów i pozy-
skanie całej kwoty przeznaczonej na bu-
dżet. Ku zaskoczeniu wszystkich, projekt
wygrał na Ursynowie i jak do tej pory nie by-
ło jeszcze w skali całego miasta projektu,
który otrzymałby tak dużą liczbę głosów
Ponad 6,5 tys. zebranych głosów przeszło
wszelkie oczekiwania. Rodzice dzieci nie-

pełnosprawnych nie kryli radości, że po
prawie  dwudziestu latach ich dzieci pod-
opieczni Ośrodka MAJA znajdą wreszcie
godne miejsce i przestaną się  gnieść w piw-
nicach budynku mieszkalnego. Cieszyłam
się razem z nimi. 

N iestety, dla mnie osobiście  szyb-
ko radość zamieniła się w żal. W
momencie, kiedy projekt wygrał,

najbardziej oburzeni byli z tego powodu
oczywiście – przegrani . Na portalach inter-
netowych zaczęły się wyrażane pod moim
adresem  różnego rodzaju określenia (oszu-
kała, zagarnęła całą kwotę itp.) Przekaza-
łam w formie oświadczenia  swoje stanowi-
sko w tej sprawie w ubiegłym roku. Nieste-
ty,  sprawa Ośrodka powraca, gdyż nie zo-
stał on do tej pory wybudowany. W żadnym
razie nie czuję się winna i będę się cieszyć
razem z rodzinami osób niepełnospraw-
nych, gdy dojdzie wreszcie do otwarcia
pierwszego  w naszej dzielnicy dziennego
ośrodka wsparcia dla osób ze znacznym
upośledzeniem umysłowym. 

Wszystkim,  którzy mnie oskarża-
ją i pomawiają , zaś przypomi-
nam: w radzie dzielnicy jestem

już drugą kadencje. Starając się o uzyskanie
mandatu w kadencji 2010-2014, spotyka-
łam się z mieszkańcami i przekonywałam o
potrzebie powstania na Ursynowie domu
osób starszych. Mówiłam również o tym, że
kiedy zostanę radną, szczególnym obsza-
rem moich zainteresowań będą sprawy spo-
łeczne: poprawa losu osób niepełnospraw-
nych i ich rodzin, a także podjęcie niezbęd-

nych działań na rzecz seniorów w związku
ze  starzeniem się mieszkańców. Z chwilą
uzyskania mandatu na stronie  informacyj-
nej  Ursynowa została zamieszczona krótka
notka o mnie, gdzie poinformowałam, w ja-
kich  organizacjach pracuję społecznie. Na-
pisałam również, że  za działalność na rzecz
środowiska osób niepełnosprawnych zosta-
łam odznaczona przez Prezydenta RP. Mo-
że to trochę nieskromne z mojej strony, ale
trudno nie mieć satysfakcji z państwowego
wyróżnienia. Gratuluję rodzicom dzieci nie-
pełnosprawnych, którzy nie zmarnowali
szansy jaka otrzymali   i przy wielkim panu-
jącym  w tym czasie upale  zbierali głosy.  To
był  prawdziwy ruch obywatelski. To że
większość głosów zdobywali w wersji pa-
pierowej  świadczy o wielkim wysiłku i za-
angażowaniu. Dodajmy głosy zbierane by-
ły przez 10 dni, a regulamin budżetu nie za-
braniał zbierania głosów w takiej formie.
Tym wszystkim którzy pomawiają mnie o
oszustwo, odpowiadam: trzeba umieć prze-
grywać z klasą.  

Swój jeden głos oddałam  na projekt
Ośrodka Wsparcia i bardzo dzięku-
ję wszystkim  6499 osobom, które

również poparły ten projekt. Na koniec kilka
moich przemyśleń jak powinien wyglądać
budżet obywatelski. Po pierwsze,  powinien
on łączyć ludzi i pozyskiwać ich dla  realiza-
cji projektu,  tak jak to było w pierwszej edy-
cji. Nie uważam za słuszne doprowadzenie
do takich zmian w regulaminie, które  ogra-
niczałyby  oddawanie głosów tylko przez
mieszkańców danej dzielnicy. Przecież nikt
z innej dzielnicy nie zagłosuje na projekt, je-

śli  nie uzna go za ciekawy i wartościowy, tym
bardziej,  kiedy nie dopatrzy się  dobrych
projektów w swojej dzielnicy. Pomysł  odda-
wania głosów sprzeciwiających się projek-
tom uważam za absurdalny. Każdy autor
projektu powinien już na  etapie przygotowa-
nia mieć dla niego  poparcie. Jeśli takiego nie
ma, to nie powinien go w ogóle przygotowy-
wać, wszak nie robi tego  dla siebie. Nato-
miast napuszczanie ludzi na siebie w mo-
mencie poddawania projektu pod głosowa-
nie może tylko wywoływać konflikty, a prze-
cież z założenia budżet obywatelski ma łączyć
ludzi wokół spraw, a nie dzielić. 

T o czy budżet umrze w edycji 2018
dlatego, że weszły w liczbie aż 4
osoby z Naszego Ursynowa lub jak

to się formułuje, powiązane z Naszym Ur-
synowem,  uważam za śmieszny. Nasz Ur-
synów  był pierwszym w dzielnicy, a także
w całej Warszawie stowarzyszeniem oby-
watelskim, w którym większość osób nig-
dy nie miała  legitymacji partyjnych. Przy-
pominam, że zespół ds budżetu liczy 16
osób , a wszystkie decyzje, do których
uprawnienia mają członkowie zespołu, za-
padają w głosowaniu, gdzie liczy się więk-
szość. Nie ma w tym nic złego, ze do prac
w zespole zgłaszają się osoby wywodzące
się  z ruchów obywatelskich. Tak było w
poprzednich edycjach, w których zasiada-
li przedstawiciele IMU, a później Projektu
Ursynów. 

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

Rozpoczęła się IV edycja Budżetu Partycypacyjnego.
Całkowita kwota przeznaczona na realizację projek-
tów budżetu partycypacyjnego w 2018 roku wynosi 6
300 000 zł –to najwyższa kwota w historii Ursynowa.
Jest to także druga, co do wysokości kwota we wszyst-
kich dzielnicach Warszawy. 

HHaarrmmoonnooggrraamm IIVV eeddyyccjjii::
– zgłaszanie projektów – od 1 grudnia 2016 roku do 23 stycznia

2017 roku
– weryfikacja zgłoszonych projektów i dyskusje nad projektami

– od 24 stycznia do 8 maja 2017
– odwołania i ponowna weryfikacja – od 8 do 26 maja 2017 r.
– głosowanie – od 14 do 30 czerwca 2017 r.
– ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 14 lipca 2017 r.

SSkkłłaadd ZZeessppoołłuu ddss.. bbuuddżżeettuu ppaarrttyyccyyppaaccyyjjnneeggoo nnaa rrookk 22001188 ww
DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww ttoo:: 

1) przedstawiciele mieszkańców Dzielnicy Ursynów,
2) przedstawiciele organizacji pozarządowych w Dzielnicy Ursy-

nów,
3) pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów,
4) przedstawiciele klubów działających w Radzie Dzielnicy Ur-

synów,
5) przedstawiciel radnych nieprzynależnych do żadnego z klu-

bów działających w Radzie Dzielnicy Ursynów,
6) przedstawiciele organów uchwałodawczych jednostek niż-

szego rzędu w Dzielnicy Ursynów.

SPROSTOWANIE
W materiale prasowym autorstwa Macieja Antosi„Absurdal-

ność niektórych propozycji (Kurs obsługi… karabinu maszyno-
wego)”, który został opublikowany w numerze 41 (831) czaso-
pisma „PASSA” datowanego na 13 października 2016 r., znalazł
się fragment zawierający nieprawdziwą oraz nieścisłą informa-
cję dotyczącą mojej osoby:

„Podczas wyborów przedstawicieli NGO-sów do Zespołu
zgłosili się m. in.: (…) Bartosz Dominiak – przyjaciel Piotra Gu-
ziała, mianowany przez niego na Naczelnika Wydziału Pro-
mocji w latach 2011-2014 (ostatnio wspierał Nasz Ursynów w
kwestii Budżetu Partycypacyjnego), (…) Oficjalnie pan Do-
miniak, Niemyjski i Ławrynowicz nie są członkami Naszego Ur-
synowa, a w Zespole będą reprezentować różne, działające nie
tylko na Ursynowie stowarzyszenia.”

Autor tekstu twierdzi, że zostałem mianowany na Naczelni-
ka Wydziału Promocji w Urzędzie Dzielnicy Ursynów przez
ówczesnego burmistrza Ursynowa Piotra Guziała. Jest to nie-
prawda, gdyż w rzeczywistości zostałem zatrudniony (nie mia-
nowany, co zawiera zazwyczaj jakiś element uznaniowości)
na to stanowisko w wyniku wygrania otwartego konkursu,
prowadzonego przez komisję konkursową z udziałem m.in.
ówczesnych dyrektorów w Urzędzie m.st. Warszawy, a póź-
niejszych wiceprezydentów Warszawy: Jarosława Jóźwiaka i Mi-
chała Olszewskiego. Ponadto na mojej pierwszej umowie o
pracę na tym stanowisku widnieje podpis nie mojego przyjacie-
la Piotra Guziała, lecz upoważnionego przez Prezydent Warsza-
wy dyrektora Jarosława Józwiaka. Z kolei nieścisła jest infor-
macja, że Naczelnikiem Wydziału Promocji byłem w latach
2011-2014. W rzeczywistości były to lata 2011-2015.

B a r t o s z  D o m i n i a k

Zdaniem radnej Ewy Cygańskiej

Reakcje antyobywatelskie
Tocząca się od trzech lat dyskusja wokół Budżetu Obywatelskiego w naszej
dzielnicy przybiera niestety charakter antyobywatelski, a nawet wyraźnie
polityczny. Założenia budżetu obywatelskiego, dla jego twórców z pewno-
ścią nie miały takich intencji. Niestety życie jak zwykle weryfikuje przyjęte
założenia. Szczególnie wyraźnie widać to na Ursynowie, gdzie samo zasia-
danie w Zespole ds Budżetu jest dla niektórych zbijaniem dla siebie kapi-
tału politycznego. Tak też było w pierwszej edycji budżetu. 

Budżet
Partycypacyjny na

Ursynowie –
startuje IV edycja
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Dzik nie jest taki zły!

Jak zatem należy zachować się w
obecności dzikich zwierząt, kie-
dy spotkamy takie na swojej wy-

cieczce po lesie czy podczas powrotu z
pracy, szkoły do domu? Trzeba przede
wszystkim pamiętać, że zwierzęta nie
stanowią dla nas zagrożenia, to raczej
my jesteśmy dla nich powodem do stre-
su, czy podjęcia ucieczki. Pamiętajmy
zatem, aby niepotrzebnie ich nie niepo-
koić oraz odwiedzając las, uszanować
fakt, że to my jesteśmy gośćmi w ich do-
mu. Dzikie zwierzęta unikają kontaktu z
człowiekiem, ponieważ identyfikują go
z zagrożeniem. Czasami jednak my rów-
nież możemy poczuć się niepewnie w
bliskim spotkaniu z dzikim mieszkań-
cem lasu. Wśród zwierząt występują-
cych w Warszawie grozę mogą budzić
przede wszystkim dziki, choć wcale nie
są takie złe, jakby mogło się wydawać.
Ich krępa budowa ciała oraz niezwykła
sprawność nie raz wzbudzały dreszcze
emocji u spacerowiczów. Kiedy spotka-
my dziki nie podchodźmy do nich, nie
starajmy się ich przepędzać oraz niepo-
trzebnie straszyć, czy szczuć psami. Zwie-
rzę które nie odczuwa potrzeby obrony,
które nie jest zaniepokojone nie będzie
nas atakowało. Dzików nie należy do-
karmiać na własną rękę, nie pozosta-
wiajmy również resztek jedzenia w miej-
scach w których przebywamy, ponieważ
zwierzęta te łatwo je wywęszą i dotrą
do smakowitych kąsków. Należy być
świadomym, że dokarmiając dzikie
zwierzęta uczymy je,  że w mieście moż-
na łatwo zdobyć pożywienie oraz przy-
zwyczajamy do obecności człowieka. W

przypadku kiedy dziki podchodzą zbyt
blisko osiedli można skontaktować się
ze Strażą Miejską lub z łowczymi Lasów
Miejskich – Warszawa. Specjaliści dora-
dzą jak należy się w danej sytuacji zacho-
wać i czego nie wolno robić. Dziki najczę-
ściej można spotkać w dzielnicach o
znacznym udziale lasów np. Białołęka,
Wesoła, Wawer, Wilanów, Ursynów. Jed-
nak ze względu dużą łatwość migracji
pojawianie się tych zwierząt w pobliżu
centrum miasta nie należy do wyjątków.

K olejnym zwierzęciem mogą-
cym nas przestraszyć, które
pojawia się w warszawskich

lasach jest łoś. Zwierzęta te możemy
spotkać głównie w północnych obsza-
rach Warszawy, np. w Lesie Bemow-
skim lub Młocińskim. Zasadniczo łoś
nie stanowi dla nas wielkiego zagroże-
nia, jednak kiedy się do niego zbliżymy
nie zachowując bezpiecznej odległości,
może nas zaatakować. Należy zdawać
sobie sprawę jak duże jest to zwierzę –
samiec łosia może mieć ponad 2 metry
wysokości i osiągać masę ponad 700
kilogramów! W kontakcie z tak masyw-
nym zwierzęciem nie mamy szans, za-
tem pamiętajmy aby z łosiem nie nawią-
zywać bliższych znajomości.

O prócz wymienionych wyżej
dużych zwierząt obszar sto-
licy zamieszkuje rzesza

mniejszych ssaków, takich jak sarny,
zające, wiewiórki, jeże, kuny, bobry,
nietoperze, lisy oraz bardzo liczna w
gatunki grupa ptaków. Warszawiacy
są w uprzywilejowanej sytuacji, ponie-
waż nie wyjeżdżając z miasta maja

możliwość bliskiego kontaktu z naturą.
Jednak ważne jest abyśmy pamiętali
podczas przebywania na terenach zie-
lonych o kilku ważnych zasadach - że
zwierzęta podobnie jak ludzie, będą
bronić swoich dzieci i wtedy szczegól-
nie mogą być agresywne wobec czło-
wieka. Dla własnego bezpieczeństwa
nie zbliżajmy się do młodych zwierząt
oraz do ich rodziców. Wchodząc do la-
su pamiętajmy również o tym, aby nie
spuszczać psów ze smyczy. Pies biega-
jący luźno po lesie stanowi zagrożenie
dla mieszkańców lasu. Szczególnie nie-
bezpieczny jest dla małych i młodych
zwierząt: saren, zajęcy, jeży czy piskla-
ków, które jeszcze słabo latają. Ponad-
to psy płosząc zwierzęta przyczyniają
się do powstawania kolizji drogowych.
Pracownicy Lasów Miejskich – Warsza-
wa rejestrują zwiększoną ilość wypad-
ków z udziałem zwierzyny właśnie w

weekendy – kiedy obszary leśne od-
wiedzane są przez większą liczbę
mieszkańców  stolicy. 

J eśli spotkamy ranne zwierzę sta-
rajmy się mu pomóc. Nie dzia-
łajmy jednak zbyt szybko i po-

chopnie. Najpierw zastanówmy się, czy
napotkane zwierzę faktycznie potrzebu-
je pomocy. Jeśli mamy wątpliwości co
do oceny danej sytuacji, można pora-
dzić się pracowników Straży Miejskiej
lub Lasów Miejskich – Warszawa. Nie
zabierajmy z lasu szczególnie młodych
zwierząt, które uczą się żyć na własną
rękę, a właściwie łapę, i powoli się usa-
modzielniają. Proces ten wymaga cza-
su oraz często zachodzi pod okiem tro-
skliwego rodzica, który obserwuje swo-
je dziecko. Pamiętajmy, że zabierając z
lasu takie „samotne” zwierzę zabieramy
go od rodziców i z jego naturalnego
środowiska, którego mimo najszczer-

szych chęci nie zastąpimy mu w domu
w żaden sposób. Ponadto – odchowując
takiego malucha jednocześnie go oswa-
jamy z człowiekiem, co w przyszłości
może mu uniemożliwić powrót do na-
tury.  Jeśli jednak napotkane zwierzę
jest ranne, wtedy można powiadomić o
tym działający przy siedzibie Lasów
Miejskich – Warszawa, Ośrodek Reha-
bilitacji Dzikich Zwierząt i jeśli będzie to
bezpieczne dla obu stron – dostarczyć
je do ośrodka. Ranne ptaki natomiast
możemy dostarczyć do Ptasiego Azylu
działającego przy warszawskim ZOO.

Zważając na bezpieczeństwo
swoje oraz warszawskich zwie-
rząt starajmy się nie niepokoić

niepotrzebnie zwierząt oraz zachowy-
wać zasady opisane powyżej. Wtedy
obcowanie z przyrodą stanie się dla nas
znacznie przyjemniejsze natomiast dla
zwierząt mniej stresujące.

Warszawa to stolica nietypowa pod względem zieleni, 15% po-
wierzchni największego w Polsce miasta to lasy. Mnogość obsza-
rów zielonych, w tym oczywiście wspomniane lasy, wyższa tempe-
ratura zimą w mieście niż poza nim, brak polowań, dużych dra-
pieżników takich jak chociażby wilk oraz znaczna ilość dodatko-
wych źródeł pokarmu takich jak śmietniki, ogródki działkowe - te
wszystkie powody przyczyniają się do dużego zagęszczenia zwie-
rząt w miastach, co jednak niesie ze sobą pewne problemy. Kiedy
spotkamy dzikie zwierzę należy wiedzieć jak się w jego obecności
zachować, aby nie stworzyć niepotrzebnego zagrożenia dla siebie
lub dla niego samego. 
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Publikacje „Passy” znalazły wreszcie zrozumienie władz

Jak SLD i PSL zdołały 
otworzyć reprywatyzacyjny 
Sezam w Warszawie
Ostatnio podejrzana reprywaty-
zacja mokotowskiej nierucho-
mości przy ul. Narbutta 60 stała
się tematem dnia w TVP Info.
Wspominano o niej również w
innych mediach, a do sprawy
publicznie odniósł się m. in. wi-
ceminister sprawiedliwości Pa-
tryk Jaki. 

Nie znającym szczegółów na-
leży przypomnieć, że dzięki
determinacji „Passy” oraz kil-

korga mieszkańców budynku pod
wspomnianym adresem udało się po
dwuletniej ciężkiej walce z urzędnika-
mi i prokuraturą zablokować wykona-
nie decyzji reprywatyzacyjnej z maja
2014 roku. Jest ona obarczona wadą
prawną, ponadto opiera się na akcie
notarialnym z 1947 r., który sporządzi-
ła w piwnicy jednego ze zrujnowanych
mokotowskich budynków osoba do te-
go nieuprawniona. Odrębną kwestią
jest historia związana z uporczywym
forsowaniem przez urzędników dzielni-
cy Mokotów modernizacji tej objętej
roszczeniem nieruchomości. Na dział-
ce przekazanej w maju 2014 r. spadko-
biercom byłego właściciela znajduje się
wybudowana w 1955 r. pięciokondy-
gnacyjna kamienica z 14 lokalami
mieszkalnymi, z których 10 stano-
wi własność miasta. Podejrzana
modernizacja, na którą dzielni-
ca wydała ponad ćwierć milio-
na złotych, jest ściśle powią-
zana z prowadzonym  przez
Prokuraturę Regionalną we
Wrocławiu, pod nadzorem
Prokuratury Krajowej, śledz-
twem (PR 6 Ds.820.2016) w
sprawie wydania decyzji
umożliwiającej sprzedaż przez
miasto Warszawa udziału w
nieruchomości wspólnej budyn-
ku przy ul. Narbutta 60. 

Urząd dzielnicy Mokotów
dążył do kompleksowego
wyremontowania budynku,

mimo że od 1999 r. był on objęty rosz-
czeniem. Polityka miasta zabrania mo-
dernizowania budynków objętych rosz-
czeniami, dozwolone są jedynie doraź-
nie naprawy w sytuacji zagrożenia zdro-
wia bądź życia mieszkańców. Ktoś z
mokotowskiego urzędu pchał na Na-
rbutta 60 setki tysięcy złotych. Ktoś
umocował w zarządzie tamtejszej
Wspólnoty Mieszkaniowej spadkobier-
ców właściciela ubiegających się o zwrot
tej nieruchomości! Przekazano im tym
samym do wyłącznej dyspozycji 72
proc. udziałów miasta, co pozwoliło
tym ludziom samodzielnie podejmo-
wać uchwały i remontować swoją przy-
szłą własność za publiczne pieniądze.
Ktoś pilnował, by w budżecie dzielnicy
Mokotów nie zabrakło środków na re-
alizację uchwał, choć dla innych wspól-
not, w których udziały ma miasto, urząd
jest wyjątkowo skąpy. 

Wkońcu ktoś zlecił dyspozy-
cyjnej rzeczoznawczyni
majątkowej wykonanie

operatu szacunkowego dla 10 lokali ko-
munalnych o łącznej powierzchni 461
mkw., które miały być odsprzedane
przez miasto spadkobiercom byłego
właściciela po przejęciu przez nich
gruntu pod budynkiem. Rzeczoznaw-
czyni sobie tylko znanym sposobem
wyliczyła, że 10 mieszkań komunal-
nych zlokalizowanych w prestiżowym
punkcie stolicy państwa, w komplek-
sowo wyremontowanym budynku,
spadkobiercy byłego właściciela grun-
tu będą mogli wykupić od miasta za

1,880 mln zł, czyli po 188 tys. zł za lo-
kal. Na każdym etapie tej sprawy poja-
wiał się przekręt, którego niestety nie
dostrzegały organy ścigania. Dopiero
po zmianie władzy w państwie i osobi-
stej interwencji prezesa PiS reprywa-
tyzacja Narbutta 60 znalazła się w ka-
talogu kilkunastu postępowań wzno-
wionych i prowadzonych przez Proku-
raturę Regionalną we Wrocławiu pod
nadzorem Prokuratury Krajowej. 

Pudrowanie rzeczywistości nic
nie da – w stolicy państwa zrze-
szonego w UE działy się rze-

czy, które jeżą włosy na głowie. Przykła-
dów bezprawia i bezkarności jest może
tysiąc, ale wystarczy przytoczyć tylko je-
den, by porównać nasz kraj z banano-
wą republiką, gdzie sprawiedliwość,
etyka i odpowiedzialność są tylko w
słowniku. Roszczenia do 10 z 38 miesz-
kań w budynku przy ul. Karo-
wej 14/16 kupiła za 40
tys. złotych oso-

ba wyspecjalizo-
wana w odzyskiwaniu
nieruchomości. Ponoć jest to
najlepiej zlokalizowana kamienica w
Warszawie. Kupiec niezwłocznie wy-
stąpił do stołecznego ratusza o częścio-
wy jej zwrot. W szybkim tempie ówcze-
sny wicedyrektor BGN Jakub Rudnicki
wydał stosowną decyzję, mimo że Mi-
nisterstwo Finansów informowało BGN,
iż czeka na dokumenty z zagranicy po-
twierdzające spłacenie tego roszczenia
przez rząd PRL. Wkrótce resort poinfor-
mował oficjalnie, że byli właściciele tej
nieruchomości otrzymali od władz PRL
odszkodowanie. Ale kamienica była już
w rękach wydrwigrosza.

Wpaństwach prawa obowią-
zuje zasada, że decyzja ad-
ministracyjna obarczona

wadą prawną jest z mocy tegoż prawa
nieważna. W Polsce dyrektor BGN
wprowadza do obiegu prawny dziwo-
ląg, że w tej sprawie “nastąpiły nieod-
wracalne skutki prawne”, więc decyzja
musi być utrzymana w mocy. Te nie-
odwracalne skutki prawne to prawdo-
podobnie szybkie zbycie wyłudzonego
mienia osobie trzeciej. Kiedyś za kupno
wyłudzonego bądź ukradzionego mie-
nia dostawało się zarzut świadomego
bądź nieświadomego paserstwa, a “fan-
ty” podlegały przepadkowi na rzecz

skarbu państwa. Kiedyś organizatorzy
tak ordynarnego numeru, którego ce-
lem  byłoby zagarnięcie komunalnego
mienia, niechybnie wylądowaliby w
kryminale. I to na długie lata. Wówczas
za kradzież skór z państwowej garbar-
ni niejaki Bolesław Dedo z Kielc dostał
dożywocie.  

Wkwestii dzikiej reprywaty-
zacji jest jednak pewien
niebywale ważny element,

o którym rzadko wspominają media.
Elementem tym jest nowelizacja ustawy
o gospodarce nieruchomościami i wpro-
wadzony do systemu prawnego z
dniem 22 września 2004  r.  ustawą z 28
listopada 2003 r. o zmianie ustawy o go-
spodarce nieruchomościami – zapis o
sposobie wyceny nieruchomości zna-
cjonalizowa-

nych dekretem Bieruta. Do tego czasu
wypłacano odszkodowania według
wartości danej nieruchomości w dniu
przejęcia jej przez PRL i zrewaloryzowa-
nej za pomocą odpowiednich algoryt-
mów w dniu wydania decyzji reprywa-
tyzacyjnej. Były to przysłowiowe grosze,
dlatego reprywatyzacja w takiej posta-
ci nie znajdowała się w centrum zainte-
resowania ludzi interesu. 

W reszcie ktoś dostrzegł jed-
nak miliardowy potencjał
tkwiący w tym biznesie.

Byli to zapewne członkowie prawnicze-
go lobby działającego od 1989 r. w par-
lamencie. Wystarczyło zmienić sposób
wyliczania wartości odszkodowań za
zwracane mienie, by niewielka, ale do-
brze ustosunkowana grupa osób zaczę-
ła zarabiać krocie. W listopadzie 2003
r. lobby wprowadziło do laski marszał-
kowskiej projekt nowelizacji obowią-
zującej wówczas ustawy o gospodarce
gruntami. Zmieniono stosowny zapis i
od wejścia w życie noweli we wrześniu
2004 r. można było wyceniać wartość
zwracanej nieruchomości nie według
cen obowiązujących w dniu jej nacjona-
lizacji, czyli w latach 1945–1948, lecz w

dniu wydania decyzji reprywatyzacyj-
nej. Stąd te dziesiątki milionów złotych
na kontach pani Marzeny K. Stąd ponad
400 milionów, które według ostrożnych
szacunków zarobili wydrwigrosze. Stąd
ponad miliard zł odszkodowań wypła-
conych z kasy miasta.     

R adny Warszawy Piotr Guział
mawia, że sprawa Noakow-
skiego 16 jest matką wszyst-

kich stołecznych afer. Jeśli tak, to oj-
cem bądź ojcami wszystkich afer w sto-
licy są parlamentarzyści z klubów SLD
i PSL, którzy opracowali i zdołali prze-
głosować w listopadzie 2003 r. projekt
noweli ustawy o gospodarce gruntami.
Był to okres rządów koalicji SLD – PSL
pod przewodnictwem premiera Lesz-
ka Millera. Ta data to początek tak zwa-
nej dzikiej reprywatyzacji. W praktyce

bowiem autorom projektu nowe-
li chodziło tylko o zmia-

nę sposobu wyli-
czania wy-

sokości od-
szkodowań. Dwa

lata wcześniej, w marcu
2001 r. wywodzący się z SLD Alek-

sander Kwaśniewski skutecznie zawe-
tował ustawę reprywatyzacyjną opraco-
waną przez rząd Jerzego Buzka. Swój
sprzeciw wobec ustawy tłumaczył “do-
brem narodu”. Zdaniem prawników,
była ona najlepszym aktem prawnym w
11-letniej wówczas historii III RP. Sie-
dem miesięcy później Kwaśniewski  za-
wetował także ustawę o nowelizacji
trzech kodeksów karnych autorstwa
PiS (kodeksu karnego, karnego wyko-
nawczego i postępowania karnego).
Bracia Kaczyńscy nazwali go wówczas
“obrońcą przestępców”. To wszystko
łączy się dzisiaj w jedną spójną całość.

J ednym z elementów tej całości
jest postawa władz stołecznego
ratusza. W 2008 r. prezydent

Hanna Gronkiewicz-Waltz znacznie
ułatwiła wydrwigroszom drogę do od-
zyskiwania przedwojennych kamienic.
Zarządziła, że mogą one być przekazy-
wane spadkobiercom dawnych właści-
cieli jeszcze przed zakończeniem po-
stępowania reprywatyzacyjnego. By
objąć dany budynek w posiadanie, wy-
starczyło tylko unieważnić w Samorzą-
dowym Kolegium Odwoławczym bądź
w resorcie infrastruktury decyzje z lat

powojennych, odmawiające faktycz-
nym właścicielom właścicielom praw
do odebranego dekretem majątku. I
tym sposobem złoty biznes dla grupki
wybrańców rozkwitł w najlepsze. A
kwitłby z pewnością nadal, gdyby nie
zmiana władzy w państwie. Czy się PiS
i Jarosława Kaczyńskiego lubi, czy też
nienawidzi, nie sposób zaprzeczyć, że to
on i jego partia wzięli się wreszcie za
zdławienie bezprawia oplatającego sto-
licę państwa niczym gigantyczna
ośmiornica. Rozpaczliwe piski prote-
stu wydawane przez prominentnych
posłów Platformy Obywatelskiej, oskar-
żanie PiS o przygotowywanie politycz-
nego teatru i porównywanie mającej
powstać komisji ds. reprywatyzacji do
sądów ludowych z czasów stalinow-
skich lub trójek robotniczo – chłopskich
są żenujące i nie trafiają do opinii pu-
blicznej. Szczególnie do osób zagrożo-
nych bądź wyrzuconych na bruk przez
“czyścicieli kamienic”. 

T o, co robi Kaczyński, to pokaz
siły państwa wobec czujących
się bezkarnymi cwaniaków,

oszustów i wydrwigroszów żerujących
na naszym wspólnym mieniu. Jeśli

chodzi o takich dziennikarzy jak
ja, którzy latami odbijali się od

drzwi prokuratur mimo
przedstawiania stróżom pra-

wa dowodów na popełnia-
nie przestępstw, specjal-
na komisja to sprawiedli-
wość dziejowa (Iustitia
est constans et perpetua
voluntas ius suum cu-
ique tribuere). Genial-
nym pomysłem są pro-
ponowane przez PiS pu-
bliczne przesłuchania

osób zamieszanych w dzi-
ką reprywatyzację transmi-

towane przez telewizję. Set-
ki, a może tysiące poszkodo-

wanych, którzy ulegli namo-
wom cwaniaków i zbyli im za gro-

sze uzasadnione roszczenia do war-
szawskich nieruchomości będą mogli
naocznie przekonać się, ile naprawdę
stracili. Speckomisja weryfikacyjna bę-
dzie miała uprawnienia komisji śled-
czej i zbada wszystkie decyzje repry-
watyzacyjne wydane przez BGN o
zwrocie nieruchomości lub wypłaco-
nych odszkodowaniach. Jeśli komisja
wykaże, że zwrot był niesłuszny, pań-
stwo ma przejmować z powrotem ka-
mienice i działki. Komisja będzie mogła
wydawać decyzje o nakładaniu wyso-
kich kar na osoby, które w sposób nie-
legalny wzbogaciły się na reprywaty-
zacji. W przypadku kiedy beneficjent
reprywatyzacji sprzedał  nieruchomość,
komisja będzie mogła nałożyć na niego
wielomilionowe kary. 

My czekamy na wszczęcie pro-
cedury mającej na celu unie-
ważnienie wadliwej decyzji

administracyjnej w sprawie reprywaty-
zacji nieruchomości przy ul. Narbutta
60. Oczekujemy również od prokura-
tury, że gruntownie zbada wniesione
przez „Passę” w 2015 r. oskarżenie o po-
świadczenie przez głównego specjali-
stę w mokotowskiej delegaturze BGN
nieprawdy w dokumencie urzędowym,
jak również sprawę przeznaczenia przez
mokotowski urząd kilkuset tysięcy zło-
tych z publicznej kasy na modernizację
budynku objętego od 1999 r. roszcze-
niem. Byłby to kolejny akt dziejowej
sprawiedliwości, której wciąż daremnie
wypatrują tamtejsi mieszkańcy. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
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PPAASSSSAA:: PPrroossiimmyy oo iinnffoorrmmaaccjjęę
oo PPaańńssttwwaa oorrggaanniizzaaccjjii –– oodd kkiieeddyy
ddzziiaałłaa,, iillee oossóóbb uucczzeessttnniicczzyy ww jjee-
ggoo pprraaccaacchh??

EELLŻŻBBIIEETTAA KKAAMMIIŃŃSSKKAA:: Fun-
dacja Rodzice – Szkole powsta-
ła w 2006 r. z inicjatywy środo-
wisk obywatelskich, przede
wszystkim rodzicielskich, działa-
jących aktywnie od końca lat
osiemdziesiątych ubiegłego wie-
ku na rzecz uspołecznienia pol-
skiej oświaty i zagwarantowa-
nia rodzicom wpływu na szkoły
ich dzieci zgodnie z standardami
obowiązującymi w demokra-
tycznym świecie. Jesteśmy or-
ganizacją ogólnopolską z siedzi-
bą w Warszawie. Działamy za
pośrednictwem naszych pełno-
mocników w środowiskach lo-
kalnych. Nasz zespół to kilka-
dziesiąt osób w całym kraju. To
fachowcy, praktycy, a przede
wszystkim pasjonaci społeczni.
Są wśród nas nauczyciele, dy-
rektorzy szkół, radni, samorzą-
dowcy, zaś największą grupę sta-
nowią rodzice – społecznicy.

JJaakkiimmii sspprraawwaammii zzaajjmmuujjee ssiięę
PPaańńssttwwaa oorrggaanniizzaaccjjaa??

Nasza organizacja została
ustanowiona  w celu wspierania
rodziców i rad rodziców w dzia-
łalności na terenie szkoły ich
dzieci. Wspieramy również lo-
kalne, krajowe i międzynarodo-
we organizacje rodzicielskie.
Głównym celem Fundacji „Ro-
dzice Szkole” jest prowadzenie
prac na rzecz powiększania kapi-
tału społecznego, budowa płasz-
czyzny współpracy, uspołecznie-
nie i demokratyzacja polskich
szkół. Promujemy dialog z
uwzględnieniem praw wszyst-
kich uczestników życia szkolne-

go.  Wspieramy budowanie part-
nerskich relacji, rozwój wolonta-
riatu szkolnego i lokalnego. Dia-
gnozujemy oczekiwania rodzi-
ców i innych uczestników dialo-
gu społecznego w stosunku do
władz oświatowych różnych
szczebli. Współtworzymy prawo
oświatowe poprzez branie czyn-
nego udziału w konsultacjach,
przedstawianie legislacyjnych
rozwiązań, lobbing dla środowi-
ska rodziców, jako rzeczywistych
partnerów życia szkolnego.

JJaakkiiee kkoonnkkrreettnnee ddzziiaałłaanniiaa ssąą
ppooddeejjmmoowwaannee?? JJaakk ppoommaaggaacciiee??

Prowadzimy Punkt Konsulta-
cyjny, gdzie można bezpłatnie
dowiedzieć się jak założyć i pro-
wadzić radę rodziców, jak współ-
pracować z dyrektorem i radą
pedagogiczną, jak wspierać sa-
morząd uczniowski. Upowszech-
niamy przekazywane informa-
cje o dobrych praktykach, współ-
pracy w szkołach i środowiskach
lokalnych. Organizujemy konfe-
rencje, panele dyskusyjne, pro-
wadzimy szkolenia i programy w
tematach dotyczących praw i
obowiązków rodziców, rad ro-
dziców i innych organów szkoły.
Uczestnikami są przedstawicie-
le organów szkół, samorządy i
parlamentarzyści. Współpracu-
jemy z innymi organizacjami,
dla których rodzice i uczniowie
są ważnym partnerem. Wspie-
ramy organizowanie współpracy
rad rodziców na szczeblu lokal-
nym, regionalnym i   krajowym.

JJaakk mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa rree-
aagguujjąą nnaa PPaańńssttwwaa aakkttyywwnnoośśćć??

Dzielnica Ursynów to zdecy-
dowanie aktywni, świadomi i
zaangażowani rodzice. Widzi-
my też nauczycieli i dyrektorów

szkół, którzy są pasjonatami
swojego zawodu traktując go, ja-
ko misję. Jesteśmy świadomi, że
tylko dzięki współpracy obydwu
środowisk i ich determinacji
możliwe jest stworzenie szkół
przyjaznych uczniowi.  Nasza
aktywność na Ursynowie spro-
wadza się do wspierania dzia-
łań lokalnych i liderów środo-
wisk szkolnych. Współpracuje-
my z lokalnymi Radami Rodzi-
ców w ramach pozyskiwania 1%
dla ich szkół.  Warto tu również
wspomnieć o ważnej i bardzo
udanej współpracy z lokalnymi
NGO-s oraz z urzędnikami ratu-
sza w ramach naszej pracy w
Dzielnicowej Komisji Dialogu
Społecznego Dzielnicy Ursynów.
W 2013 r. byliśmy współorgani-
zatorem konferencji “Partnerska
szkoła - Rada Rodziców sprzy-
mierzeńcem Dyrektora szkoły”,
która miała miejsce w ursynow-
skim Ratuszu. Zostaliśmy bar-
dzo ciepło przyjęci i do dziś kon-
sultujemy na prośbę zaintereso-
wanych działania Rad Rodziców,
Dyrektorów i nauczycieli ostat-
nio również coraz częściej samo-
rządów uczniowskich. Jako do-
brą praktykę upowszechniali-
śmy powstanie Forum Ursynow-
skich Rad Rodziców - platformy
wymiany doświadczeń i dziele-
nia się wiedzą pomiędzy rodzica-
mi ze szkół w lokalnym środowi-
sku. W tej chwili podobne poro-
zumienia, które powstały na
przykładzie Ursynowa w innych
dzielnicach Warszawy i miastach
są niejednokrotnie naturalnym
partnerem dla samorządu w
tworzeniu lokalnej polityki
oświatowej. Na naszej I Ogólno-
polskiej Konferencji Rodziców i

Rad Rodziców w Sejmie RP w
kwietniu br. jedną z najliczniej-
szych grup stanowiła „delega-
cja” z Ursynowa – to jest chyba
największa rekomendacja dla
działań fundacji w dzielnicy.

JJaakkiiee pprroojjeekkttyy uuddaałłoo ssiięę zzrree-
aalliizzoowwaaćć??

Przez ostatnią dekadę udało
się nam zrobić wiele dla środo-
wisk rodzicielskich. Jednym z
najważniejszych dokonań było
przyjęcia w 2007 r. przez Sejm
RP ustawowych rozwiązań gwa-
rantujących rodzicom i radom
rodziców możliwość realnego
wpływania na działalność szkół
i systemu oświaty. W latach
2006-2016 przeprowadziliśmy,
dla przedstawicieli rad rodziców,
rad pedagogicznych, dyrekto-
rów szkół, samorządów
uczniowskich i pracowników ad-
ministracji oświatowej cykl szko-
leń na temat „szkoły partnerskiej
i obywatelskiej”, w których
udział wzięło około 20 000 osób.
Udzieliliśmy rodzicom, radom
rodziców i rodzicielskim organi-
zacjom pozarządowym ponad
pięciuset porad i konsultacji w
sprawach dotyczących praw i
obowiązków rodziców, rad ro-
dziców i innych organów szkoły.
Wydaliśmy poradnik „Rodzice -
Partnerzy i Sprzymierzeńcy” 

JJaakkiiee ssąą ppllaannyy nnaa nnaajjbblliiżżsszząą
pprrzzyysszzłłoośśćć??

Za priorytet na najbliższą
przyszłość uważamy działania
na rzecz wzmocnienia miejsca
Rad Rodziców w systemie praw-
nym i podatkowym oraz budo-
wanie świadomości siły spraw-
czej rodziców – rzeczników swo-
ich dzieci, jako sojuszników i
partnerów szkoły. 

Uruchomiliśmy program „Ra-
dy Rodziców – Partnerzy i Sprzy-
mierzeńcy”, w ramach, którego
od września 2016 r. do lutego
2017 r. odbędzie się 16 Regio-
nalnych Konferencji Rad Rodzi-
ców organizowanych wspólnie
z Wojewodami i Kuratorami
Oświaty. Mazowiecka konferen-
cja odbędzie się już 27 paździer-
nika 2016 r. w Warszawie.

Organizujemy również zjazd
założycielski Ogólnopolskiego
Porozumienia Rad  Rodziców,
który odbędzie się 27 listopada
2016 r.  w Warszawie. Zapisy i in-
formacje o obydwu przedsię-
wzięciach na stronie www.rady-
rodzicow.pl

JJaakk mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa
mmooggąą wweesspprrzzeećć wwaasszzee ddzziiaałłaanniiee?? 

Najważniejsze wsparcie to
branie odpowiedzialności za
szkoły, do których chodzą nasze
dzieci. To wspieranie Dyrekto-
rów i Samorządy Uczniowskie.
Zapraszamy do dzielenia się z
nami ciekawymi rozwiązaniami
i dobrymi przykładami. Zapra-
szamy również do kontaktu w
sprawach, które są dla Was waż-

ne i tych, które potrzebują roz-
wiązania. 

Fundacja Rodzice Szkole po-
siada status organizacji pożytku
publicznego, swoje działania
opieramy na pracy wolontariac-
kiej. Wszelkie koszty pokrywa-
my jedynie z darowizn osób fi-
zycznych i prawnych oraz z bu-
dżetów projektów. Zachęcamy
więc osoby prywatne i przedsię-
biorców, dla których ważne są
nasze działania, do darowizn na
cele statutowe Fundacji Rodzice
Szkole konto 95 1320 1104 3036
9430 2000 0001 w Bank Poczto-
wy S.A. lub przekazanie nam 1%
od podatku dochodowego za rok
2016 wpisując do rocznego roz-
liczenia PIT numer: KRS:
0000268115.

Informacje o Fundacji znaj-
dziecie Państwo na naszych stro-
nach www.rodziceszkole.edu.pl
,  www.radyrodzicow.pl oraz na
fanpage na facebook.com/rodzi-
ceszkole/, kontakt z nami to kon-
takt@rodziceszkole.edu.pl lub
bezpośrednio z pełnomocnikiem
fundacji na Ursynowie ekamin-
ska.frs@gmail.com. 

Rozmawiamy z Elżbietą Kamińską z Fundacji Rodzice Szkole

Partnerzy i Sprzymierzeńcy
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XI Ursynowskie Dyktando im. Andrzeja Ibisa-Wróblewskiego odbędzie się w
niedzielę, 20 listopada br. o godzinie 10.00, tradycyjnie w sali sportowej
Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Hawajskiej 7. 

Jest to kolejna edycja dyktanda, które urosło już do rangi wydarzenia ogólnopolskiego –  uczestnicy
będą mogli zmierzyć się z tekstem, który przygotowali prof. dr hab. Jerzy Bralczyk oraz doc. dr
Grażyna Majkowska.

– Kolejna edycja Ursynowskiego Dyktanda to nasz wkład w pielęgnowanie języka polskiego. Tego
typu inicjatywy z pewnością wpływają na krzewienie kultury, nie tylko wśród mieszkańców Ursynowa”
– podkreśla zastępca burmistrza dzielnicy Łukasz Ciołko. 

Dyktando nosi od 2012 r. imię wybitnego mieszkańca Ursynowa, przez czas pewien felietonisty
„Passy” Andrzeja Ibisa-Wróblewskiego. Od kilku lat sprawdzianowi znajomości ortografii poddaje się
za każdym razem prawie 250 uczestników. Do udziału w tegorocznym dyktandzie zapraszamy
wszystkich chętnych, bez względu na wiek, wykształcenie i wykonywany zawód interesujących się
piękną polszczyzna i jej prawidłową pisownią. Wyłonieni w nim zostaną laureaci w pięciu kategoriach:
Open, Juniorzy, Młodzicy , Ekspert i VIP.

– Ursynowskie Dyktando to marka sama w sobie, świetnie zorganizowane, dopracowane w każdym
szczególe. Liczba dobrze przygotowanych uczestników też to potwierdza. Z przyjemnością od kilku
lat droczę się z prof. Bralczykiem, bo wiem, że różnica zdań, która się czasem w rozmowie naszej
ujawnia, bywa punktem wyjścia do dyskusji o meandrach polszczyzny z uczestnikami naszego
dyktanda – mówi doc. dr Grażyna Majkowska, współautorka tekstu tegorocznego dyktanda.

Zapisy do udziału w dyktandzie trwają od początku tygodnia – liczba miejsc jest ograniczona.
Szczegóły na stronie internetowej urzędu www.ursynow.pl. Dyktando będzie także transmitowane
na stronie internetowej urzędu.

MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO:: WWsszzyyssttkkoo,,
ccoo ppaannii oodd tteeggoo mmoommeennttuu ppoowwiiee,, mmoożżee
bbyyćć uużżyyttee pprrzzeecciiwwkkoo ppaannii......

LLIIDDIIAA SSTTAANNIISSŁŁAAWWSSKKAA:: Będę się
więc kontrolować.

ZZaatteemm zzaacczzyynnaammyy rroozzmmoowwęę kkoonnttrroo-
lloowwaannąą.. PPrroosszzęę ppoowwiieeddzziieećć,, sskkąądd ssiięę
wwzziięęłłyy uu ppaannii,, pprrzzeeddee wwsszzyyssttkkiimm wwoo-
kkaalliissttkkii ppiieerrwwsszzeejj wwooddyy,, nnaa ppoowwrróótt cciiąą-
ggoottyy ddoo kkaabbaarreettuu??

Dołączyłam trzy lata temu do Emi-
lii Krakowskiej i Barbary Wrzesińskiej
i występuję w grupie Old Spice Girls
jakby przypominając sobie zawodowe
początki. A było to w kabarecie Na Pię-
terku w warszawskim Bristolu, gdzie
konferansjerem był Stefan Friedmann,
mój redakcyjny kolega z Tele-Ty-
godnia. 

CCzzyy zz jjeeggoo ssttrroonnyy rrooddzząą ssiięę ddllaa ppaannii jjaa-
kkiieeśś iinnssppiirraaccjjee aarrttyyssttyycczznnee??

On zawsze ma coś dla mnie w zana-
drzu, jakąś dobra anegdotę. 

RRoozzuummiieemm,, żżee zz kkaabbaarreettuu NNaa PPiięętteerr-
kkuu zzeesszzłłaa ppaannii ppiięętteerrkkoo nniiżżeejj......

Niżej w sensie fizycznym, ale wyżej,
jeśli chodzi o poziom. Bo to był Kabaret
Pod Egidą, kierowany od początku przez
Janka Pietrzaka, a mający wtedy w skła-
dzie takie znakomitości jak Jonasz Kofta,
Piotr Fronczewski, Wojciech Pszoniak... 

II nniiee wwaarrttoo bbyyłłoo zzoossttaaćć ww kkaabbaarreecciiee nnaa
ssttaałłee??

Stałość w moim zawodzie praktycz-
nie nie istnieje, to raczej czysta abstrak-
cja. Są mody na artystów, zaprasza się
nas do różnych – jak to teraz mówią –
projektów albo nie zaprasza. Telefon
dzwoni albo milczy. Stąd moje odkrycie,
że to kariera częściej rezygnuje z arty-
sty niż artysta z kariery. 

AA jjaakk bbyyłłoo ww ppaannii wwyyppaaddkkuu??
Jeśli chodzi o mnie, to muszę zdecydo-

wanie podkreślić, że ja przede wszystkim
śpiewam. I to nieprzerwanie od 40 lat.

CCzzyyllii oodd uurrooddzzeenniiaa,, rroozzuummiieemm??
No cóż, jest pan znany z galanterii

wobec dam... Ale nie prostując pana
stwierdzenia, powiem skromnie, iż
prawdziwy talent nie ma metryki. 

CCzzyyllii wwcciiąążż żżyyjjee ssiięę ppaannii śśppiieewwaajjąąccoo......
A żeby pan wiedział. Jestem napraw-

dę osobą spełnioną i zadowoloną z ży-
cia. Mam zdrowie, miłość mojego mę-
ża, mam przyjaciół, mam też propozy-
cje zawodowe. Czegóż chcieć więcej? 

CChhyybbaa ttyyllkkoo wwiięęcceejj ttyycchh pprrooppoozzyyccjjii,,
nnoo ii wwiięęcceejj kkaassyy??

Nie mam nadmiernego apetytu na
honoraria. Nie gonię za pieniądzem.
Nie jestem pazerna na grosz. 

AA cczzyy ppiieenniiąąddzz tteeżż nniiee ggoonnii zzaa ppaanniiąą??
Hm, zapytałam kiedyś wróżbitę o

swoje perspektywy finansowe, a on od-
powiedział pytaniem: a była pani kiedy-
kolwiek biedna? Nie byłam – brzmiała
moja odpowiedź. – No więc tak już zo-
stanie – skonkludował. 

TToo ppaannii wwiieerrzzyy wwee wwrróóżżbbyy??
Podchodzę do nich raczej sceptycz-

nie, chociaż uważam, że wszystkiego
naszym małym rozumkiem nie jeste-
śmy w stanie ogarnąć. 

CCzzyy wwiięęcc cchhaaddzzaa ppaannii nnaa SSttaaddiioonn NNaa-
rrooddoowwyy,, żżeebbyy ssiięę rraazz ddoo rrookkuu uudduucchhoo-

wwiićć zz ppoommooccąą oojjccaa JJoohhnnaa BBaasshhoobboorryy zz
UUggaannddyy........??

Ja się uduchowiam w przedsionku
mojego kościoła Wniebowstąpienia
Pańskiego na Ursynowie. Uważam, że
uduchowianie jest sprawą osobistego
dialogu z Siłą Wyższą, a nie elemen-
tem igrzysk z udziałem publiczności. 

MMoożżee ppaannii nniiee lluubbii ssppoorrttuu??
Wprost przeciwnie. Sport staje się co-

raz ważniejszą dziedziną naszego życia.
Zyskuje na znaczeniu, bo ludzie odkryli na
nowo, iż ruch to zdrowie. Na Ursynowie
to bardzo dobrze widać. Gdy rano otwo-
rzę okno, widać wiele osób biegających,
spotyka się też ćwiczących w siłowniach
pod gołym niebem. Sama chadzam z mę-
żem na aerobik wodny w obiekcie SGGW. 

AA cczzyy wwiiee ppaannii,, kkttoo ttoo jjeesstt TToommaasszz
MMaajjeewwsskkii??

To taki pan, co zastąpił nam Władzia
Komara i znakomicie pcha kulą. 

WW ddooddaattkkuu ttoo nnaasszz ssąąssiiaadd mmiieesszzkkaajjąą-
ccyy nnaa UUrrssyynnoowwiiee.. PPrrzzeezz wwiieellee llaatt mmiieesszz-
kkaałł ddoossłłoowwnniiee nnaapprrzzeecciiwwkkoo ppaannii......

Tego nie wiedziałam. 
TToo pprroosszzęę uuwwaażżaaćć,, bboo TToommaasszz,, kkttóó-

rryy jjeesstt aassttrroonnoommeemm-aammaattoorreemm,, mmoożżee
ppaanniiąą pprrzzyyppaaddkkiieemm ppooddeejjrrzzeećć pprrzzeezz
ookknnoo.. MMaa nnaajjlleeppsszząą lluunneettęę nnaa ccaałłyymm
UUrrssyynnoowwiiee..  

A ja nie mam nic do ukrycia. 
TTyymm lleeppiieejj,, bboo oonn bbaarrddzzoo lluubbii oobbsseerr-

wwoowwaaćć ggwwiiaazzddyy......
To mnie pan chyba z kimś pomylił. 
CCzzyy nniiggddyy nniiee wwyywwoołłaałłaa ppaannii sskkaannddaa-

lluu,, nniiee mmiiaałłaa żżaaddnneejj ppiikkaannttnneejj pprrzzyyggooddyy,,
żżaaddnneeggoo mmaannddaattuu kkaarrnneeggoo zzaa zzbbyytt sszzyybb-
kkąą jjaazzddęę??

Jeśli uzna pan, że to skandal, to się
przyznam, że zdarzyło mi się zabrać ze
śmietnika dwa stare krzesła, bo były z li-
tego drewna. Taka jestem zbieraczka.
Mandatu zaś nigdy nie zapłaciłam, bo
jeżdżę bardzo ostrożnie, zachowawczo. 

AAllee aakkuurraatt ww kkaabbaarreecciiee ttoo jjeeddzziiee ppaa-
nnii oossttrroo ppoo bbaannddzziiee......

Scena ma inne reguły niż życie. Na
szczęście nasz program podoba się pu-
bliczności.

PPooddbbiijjaacciiee NNoowwyy JJoorrkk,, LLoonnddyynn,,
PPaarryyżż??

Wymienił pan zjeżdżone przez
wszystkich obiekty masowych pielgrzy-
mek. Tymczasem my, jako kabaret Old
Spice Girls, odwiedzamy wyłącznie
miejsca ekskluzywne, takie jak Działo-
szyn, Nowa Sól, Aleksandrów Kujawski,
no i ostatnio Ursynów. Wszędzie tam są
świetni ludzie i znakomita atmosfera
na widowni. 

AAnnoo wwłłaaśśnniiee,, jjaakk ssiięę cczzuułłyyśścciiee wwyyssttęę-
ppuujjąącc 1177 ppaaźźddzziieerrnniikkaa nnaa kkuullttoowweejj ssccee-
nniiee uurrssyynnoowwsskkiieeggoo DDoommuu SSzzttuukkii??

Reakcje publiczności wydawały się
trochę powściągliwe, bo też widownia
w tej placówce nie jest za duża. Dopie-
ro przy rozdawaniu autografów zrobi-
ło się gorąco, padało mnóstwo miłych
słów. Ale miłe słowa powinny paść
przede wszystkim z naszej strony, bo
jako kabaretowe trio jesteśmy niesły-
chanie wdzięczne ursynowskiej radnej
Ewie Cygańskiej, która miała taką fana-
berię, że wzięła na siebie wszystkie
trudy organizacyjne naszego występu w
Domu Sztuki. 

PPooddcczzaass wwaasszzeeggoo wwyyssttęęppuu ssiieeddzziiaa-
łłeemm oobbookk DDaanniieellaa OOllbbrryycchhsskkiieeggoo,, aa oonn
zzaaśśmmiieewwaałł ssiięę ddoo łłeezz......

Ale pewnie po cichu, żeby było ele-
gancko.

NNaa kkoonniieecc pprroosszzęę zzddrraaddzziićć ppeewwiieenn
sseekkrreett.. SSkkoorroo ttaakk ppiięękknniiee śśppiieewwaa ppaannii oo
nnooccnnyymm mmaarrttiinnii:: cczzyy jjeesstt ttoo rrzzeecczzyywwiiśścciiee
ppaannii uulluubbiioonnyy ddrriinnkk??

Ja akurat, niczym kierowca TIR-a,
wolę mocne alkohole, na przykład do-
brą czystą wódkę. 

CCzzyyżżbbyy kkiieerroowwaałłaa ssiięę ppaannii ww żżyycciiuu
tteekksstteemm:: jjeeddnnoo ccoo wwaarrttoo,, ttoo uuppiićć ssiięę
wwaarrttoo??

Ależ skąd, jest  przecież tyle ciekawszych
rzeczy do przeżycia niż leczenie kaca. 

R o z m a w i a ł  M a c i e j  P e t r u c z e n k o

Ursynowskie Dyktando po raz jedenasty

Sprawdzian poprawnej pisowni

Rozmawiamy z ursynowską artystką Lidią Stanisławską

Gdy życie kabaretem jest... 

LLIIDDIIAA SSTTAANNIISSŁŁAAWWSSKKAA ((nnaa zzddjjęęcciiuu ppiieerrwwsszzaa zz pprraawweejj,, zz lleewweejj EEmmiilliiaa KKrraakkoowwsskkaa,, ww śśrrooddkkuu BBaarrbbaarraa WWrrzzeessiińńsskkaa)) – kobieta, która żadnej pracy się nie boi, a ze
wszystkim daje sobie radę śpiewająco. Urodzona w Szczecinie, a wychowana w Koszalinie Pomorzanka – jak lubi o sobie mówić – mieszka od wielu lat na Ursy-
nowie i jako artystka zachwyca umiejętnościami wokalnymi, wyniesionymi m. in. z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina i Studia Piosenki ZAKR
w warszawskim hotelu Bristol. Od momentu, gdy w 1973 zwyciężyła w Koszalińskiej Giełdzie Piosenki, zdobywczyni wielu nagród na prestiżowych festiwalach,
m. in. w Opolu i Sopocie. Śpiewa pięknym, niezwykle mocnym, ciemnym głosem. Przed laty zasłynęła wykonaniem takich utworów, jak „Czułość”, „Dzwon znad
doliny”, „Gram w kiepskiej sztuce”. Ostatnio zaś stała się ulubioną wykonawczynią nastrojowych piosenek Krzysztofa Logana-Tomaszewskiego (Nocne martini!). 

Gra w spektaklach warszawskiego Teatru Polonia. Pisuje felietony  w „Tele-Tygodniu” i miesięczniku „Czaso-Pismo”. Wyprowadza na spacery ukochanego
męża Jana Magdziaka oraz psa koleżanki. 

Przyrządza po mistrzowsku tatara i cielęcinę po polsku.
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Działając w trosce o profilaktykę zdrowia Stowarzyszenie Pacjent Polski oraz
Fundacja Medicalguidelines ma zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa na
wykład pt. 

„Prostata wysyła sygnały – czyli kiedy
mężczyzna ma zacząć się niepokoić”

WWyykkłłaadd ppoopprroowwaaddzzii pprrooffeessoorr PPiioottrr RRaaddzziisszzeewwsskkii – niepodważalny autorytet
polskiej urologii, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i
Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Członek Komitetu
Naukowego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego i Narodowej Rady Rozwoju przy
Prezydencie RP. 

Podczas wykładu omawiane będą   m. in. zagadnienia:

– co każdy mężczyzna o prostacie wiedzieć powinien,
– przerost prostaty, zapalenie prostaty, zaburzenia wzwodu,
– na jakie niepokojące objawy zwrócić uwagę i jak na nie reagować, 
– profilaktyka chorób prostaty.

WWyykkłłaadd ooddbbęęddzziiee ssiięę ww ddnniiuu 2244 ppaaźźddzziieerrnniikkaa 22001166 rrookkuu //ppoonniieeddzziiaałłeekk// 
oo ggooddzz 1144..0000 oorraazz 1188 lliissttooppaaddaa 22001166 rrookkuu //ppiiąątteekk// oo ggooddzz.. 1144..0000 
ww SSaallii KKoonnffeerreennccyyjjnneejj UUrrzzęędduu DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww mm.. sstt.. WWaarrsszzaawwyy
//II ppiięęttrroo//,, AAll..KKEENN 6611,, ssttaaccjjaa mmeettrraa IImmiieelliinn.. 

Zapraszam Państwa serdecznie do wysłuchania tego ważnego wykładu 

E l ż b i e t a  B e t l e j
P r e z e s  S t o w a r z y s z e n i a  P a c j e n t  P o l s k i

NIE CZEKAJ U TATY 
NA RAKA PROSTATY...

Syndyk masy upadłości Ryszarda Ziółkowskiego prowadzącego działalność gospo-
darczą pod firmą Ryszard Ziółkowski ERBUD w upadłości likwidacyjnej w Warszawie
zaprasza do składania ofert w przetargu sądowym na sprzedaż wchodzącego w skład
masy upadłości udziału w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości w
postaci działki o numerze ewidencyjnym 3/27, o powierzchni 373 m2, położonej przy
ul. Kuropatwy 26 w Warszawie, obręb 1-09-78, dla której Sąd Rejonowy dla Warsza-
wy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczy-
stą o numerze WA5M/00435098/3, zabudowanej budynkiem w zabudowie bliźniaczej
oraz udziału w wysokości 1/60 części we współwłasności działek o numerach ewiden-
cyjnych 3/1 i 3/3 o łącznym obszarze 1.208 m2 położonych przy ul. Bażanciej w War-
szawie, obręb 1-09-78, stanowiących nieruchomość dla której Sąd Rejonowy dla War-
szawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wie-
czystą o numerze WA2M/00438137/9, przeznaczonych pod drogę wewnętrzną oraz
udziału w wysokości 1/24 części we współwłasności działek o numerach ewidencyjnych
3/28 i 3/29 o łącznym obszarze 21 m2 położonych przy ul. Kuropatwy w Warszawie,
obręb 1-09-78, wchodzących w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy dla War-
szawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wie-
czystą o numerze WA5M/00435099/0, przeznaczonych pod trójkąt widoczności oraz
pod przepompownię.

Przedmiot sprzedaży szczegółowo opisany powyżej zwany jest dalej „Nieruchomością”.
Operat szacunkowy dotyczący wyceny Nieruchomości oraz informacje o jej obecnym

stanie faktycznym i prawnym są do uzyskania (wglądu) w biurze syndyka mieszczącym
się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. + 48 22 639 45 55).
Z wyżej wymienionym operatem szacunkowym można zapoznać się również w aktach
sprawy o sygnaturze X GUp 141/16, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w War-
szawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul.
Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza: 220000..000000,,0000 zzłł ((ddwwiieeśścciiee ttyyssiięęccyy zzłłoottyycchh)).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 14 listopada 2016 r., w gma-
chu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-
454 Warszawa lub przesłać je na adres tego sądu listami poleconymi (nieprzekraczal-
ny termin - decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś nadania oferty).

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej ko-
percie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie.
Każda z kopert winna być zaadresowana do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w
Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, koniecznie z podaniem sygnatury akt „X
GUp 141/16” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA
NA ZAKUP UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI” i zawierać dokładne oznaczenie składa-
jącego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę).

Oferta zakupu powinna zawierać:
11.. oznaczenie przedmiotu przetargu; 
22.. dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamiesz-

kania (siedzibę), NIP lub PESEL oferenta oraz numer telefonu, pod którym można
skontaktować się z oferentem;

33.. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty cyfrą i słownie) równą co najmniej
cenie wywoławczej, przy czym przy rozbieżności cen decyduje cena wyrażona słownie;

44.. w przypadku przedsiębiorców - aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów
gospodarczych (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z Centralnej Informacji Kra-
jowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej);

55.. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę oferenta są one prawem
wymagane (w tym, w przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi, zgodę
właściwych organów oferenta na nabycie Nieruchomości, natomiast w przypadku bra-
ku konieczności uzyskania takiej zgody od organów oferenta, właściwe dokumenty, któ-
re to potwierdzają);

66.. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu i spełnia warunki okre-
ślone tym regulaminem oraz, że bezwarunkowo akceptuje treść regulaminu przetargu;

77.. oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, opłat i
podatków związanych z nabyciem Nieruchomości oraz zawarciem umowy sprzedaży;

88.. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym oferowa-
nej Nieruchomości, a także z jej opisem i oszacowaniem, i nie wnosi z tego tytułu żad-
nych zastrzeżeń;

99.. oświadczenie oferenta, że w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty, złoży
w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym
przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży;

1100.. dowód wpłaty wadium.
Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu dokonać wpła-

ty wadium w wysokości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) na rachunek banko-
wy masy upadłości:

RRyysszzaarrdd ZZiióółłkkoowwsskkii
pprroowwaaddzząąccyy ddzziiaałłaallnnoośśćć ggoossppooddaarrcczząą

ppoodd ffiirrmmąą
RRyysszzaarrdd ZZiióółłkkoowwsskkii EERRBBUUDD
ww uuppaaddłłoośśccii lliikkwwiiddaaccyyjjnneejj

uull.. KKuurrooppaattwwyy 2266
0022-889922 WWaarrsszzaawwaa

BBaannkk ZZaacchhooddnnii WWBBKK SS..AA..
5588 11009900 22559900 00000000 00000011 33223333 55556688

W tytule przelewu winno być wpisane: „WADIUM NA ZAKUP UDZIAŁU W NIERU-
CHOMOŚCI”.

Wyżej wymieniony rachunek bankowy masy upadłości - pod rygorem niedopuszcze-
nia oferenta do przetargu - winien być uznany kwotą wadium przed datą złożenia
przez oferenta oferty w przetargu, czyli najpóźniej do dnia 14 listopada 2016 r., przy czym
nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2016 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla
m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr
119, o godz. 14:30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecno-
ści Sędziego-Komisarza i oferentów.

Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne
przewidziane powyżej, syndyk obligatoryjnie przeprowadzi pomiędzy oferentami au-
kcję (przetarg ustny).

Pełna treść regulaminu przetargu sądowego zamieszczona jest na stronie interneto-
wej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje, jak również znajduje się w aktach po-
stępowania upadłościowego, w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w
Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pok. 235.
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Piórem Derkacza

Witold Czopowik
aarrttyyssttaa rrzzeeźźbbiiaarrzz,, kkoonnsseerrwwaattoorr,, ffiilloozzooff sszzttuukkii

Robert Lewandowski jako piłkarz jest wielki. Nic dziwnego, że komputerowcy postanowi-
li, aby był jeszcze większy. Został więc piłkarz Lewandowski dokładnie zeskanowany, i prze-
skalowany do wysokości 3 metrów. Drukarki w 3D, „glut” po „glucie” formowały postać pił-
karza. Jak to z „glutami” bywa, efekt zawsze jest ten sam, wyszedł gniot. Jakby tego było ma-
ło, to specjaliści od 

efektów kolorowych pomalowali mu włosy i usta. To, co powstało, jest przekonującym przy-
kładem, iż za rzeźbę powinni brać się dobrzy rzeźbiarze.  Często jest bowiem tak, że po latach
twórca rzeźby jest bardziej znany od osoby rzeźbionej.   Witold Czopowik jest już na drodze, prze-
znaczonej dla mistrza. 

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

Wpoprzednim wydaniu „Passy” pisałem o powolnym mordowaniu wy-
ścigów konnych przez jednego z dyrektorów spółki – córki państwo-
wego przedsiębiorstwa Totalizator Sportowy, które w 2008 r. przeję-

ło zabytkowy  hipodrom w 30-letnią dzierżawę. Chodzi o spółkę “Traf” organizu-
jącą koński totalizator i jej dyrektora Tomasza Cekałę. Mordowanie Służewca od-
bywa się w białych rękawiczkach – z jednej strony zarząd TS przeznacza miliony złotych na moder-
nizację zabytku i tu kapelusze z głów, bo dbałość o narodową spuściznę jest obowiązkiem państwo-
wego przedsiębiorstwa. Z drugiej, koński totalizator oddano w ręce osoby, która podnosząc syste-
matycznie stawki w poszczególnych zakładach, powoduje, że z miesiąca na miesiąc zmniejsza się
liczba stałych bywalców Służewca – w dużym stopniu ludzi starszych i niezamożnych, którzy przez
całe dekady obstawianie końskich zakładów traktowali bardziej jak grę w ramach cotygodniowej
rozrywki, zabawę w konie, a nie hazard. Ale odchodzi także średnie pokolenie, jak również mło-
dzież, która miała być pozyskiwana do kibicowania tej mającej wiekowe tradycje dyscyplinie spor-
tu, a jest odstraszana. 

W minioną sobotę Służewiec, jeśli chodzi o obroty, niebezpiecznie zbliżył się do poziomu często
wyśmiewanych przez warszawskie środowisko wyścigowe wrocławskich Partynic. W jednej z ostat-
nich gonitw pula “czwórki” wyniosła około 800 złotych (słownie: osiemset), a “trójki” nieco ponad
2 tysiące (dwa tysiące). Nawet te nędzne pule świadczą jednak o tym, że garstka odwiedzających
jeszcze tor pasjonatów wyścigów konnych zdecydowanie wolała obstawić tańszy i mniej skompli-
kowany zakład. Czy ten przykład dotrze do wypełnionego bezbrzeżną mądrością mózgu prezesa
Tomasza Cekały? Nie sądzę. Dlaczego? Dlatego, że zdaniem większości graczy, którzy gratulowa-
li mi w sobotę ostatniej publikacji na ten temat, podwyższanie stawek i podrażanie gry, to tenden-
cyjna, przemyślana robota. 

Przeważa teza, że TS pompuje miliony złotych w modernizację Służewca, ponieważ chce w
przyszłości skoncentrować się na wynajmie wyremontowanych powierzchni i całego toru na kon-
certy, targi, wystawy, imprezy okolicznościowe, co, w odróżnieniu od schodzących do niszy wyści-
gów konnych, byłoby interesem o wiele bardziej dochodowym. Czy taka teza się broni? Osobiście
podchodzę do niej z dystansem, ale prawda jest taka, że pusty tor i radykalny spadek obrotów w koń-
skim totalizatorze stały się faktem. Jeśli exodus graczy nie zostanie szybko powstrzymany, TS do-
stanie zabytek w całości, bez obowiązku organizowania gonitw. Nie będzie po prostu dla kogo ich
organizować. W tym momencie runie także mająca wielowiekową tradycję polska hodowla koni
pełnej krwi, która i tak znajduje się na krawędzi przepaści. 

Z arząd TS deklaruje, że nie ma mowy o likwidacji wyścigów konnych na Służewcu. Jed-
nak środowisko wyścigowe, obserwujące pustoszejący z miesiąca na miesiąc obiekt, sta-
je się coraz bardziej wątpiące. Oczekuje czynów, czyli konkretnych działań, a przede

wszystkim niezwłocznego obniżenia stawek do poziomu z początku XXI wieku, czyli do 2 zło-
tych, co da szansę na ożywienie gry, wzrost wysokości pul oraz przyciągnięcie na Służewiec na
powrót przynajmniej tej sporej grupy osób, która ostatnio pożegnała się z zabytkowym hipodro-
mem.  Nie można dziwić się tym ludziom, że po 30 – 40 latach bytności tamże nagle zrejtero-
wali. Po podwyższeniu do 5 zł zakładu porządkowego rachunek ekonomiczny dla drobnych gra-
czy stał się zabójczy.

Szkody wyrządzone wyścigom
konnym przez eksperymenty wy-
lęgające się w głowie Tomasza
Cekały są tak duże, że nawet jego
ewentualne odwołanie szybko ich
nie zniweluje. Na to potrzeba kil-
ku lat, zwiększenia nakładów na
promocję tej dyscypliny sportu,
a przede wszystkim obniżenia
podstawowych stawek do mini-
mum, jak również wyeliminowa-
nia zakładów kosztownych i

skomplikowanych, takich jak na przykład tripla ekspertów, czy tripla polsko – francuska, które
zupełnie nie zdały egzaminu. Należy dążyć do uczynienia z końskiego totalizatora zabawy, ro-
dzaju towarzyskiej taniej rozrywki, której podstawą jest wiedza. Tym gra w konie różni się od
gier losowych – ruletki, automatów, loterii czy Lotto. Za rok doczekamy się zakończenia moder-
nizacji jednego z najpiękniejszych torów wyścigowych w Europie. Czy w weekendy będzie tam
nadal słychać tętent koni? To zależy od inwencji organizatora gonitw, organizatora końskiego
totalizatora oraz od wysokości środków  otrzymywanych z centrali TS na promocję wyścigów
konnych. Może po modernizacji trybun zarząd spółki powinien pochylić się nad pomysłem
urządzenia na torze sztucznego oświetlenia? Taki krok gwarantuje od maja do października wy-
soką frekwencję na wyścigach. 

W racając jednak do prezesa Tomasza Cekały. Zachodzę w głowę, zresztą nie tylko ja, co
jest powodem, że zamiast dążyć do wzmożenia obrotów w totalizatorze, bo ma z tego
konkretny zysk, działa zupełnie na opak podejmując ruchy obniżające obroty. Opera-

tor prowadzący koński totalizator tym różni się od bukmachera, że nie może zbankrutować. Odli-
cza sobie bowiem z każdej puli określony procent, a pozostałość wypłaca graczom. Oczywiste więc
jest, że powinien dążyć do wprowadzenia obrotów na orbitę okołoziemską, bo im większy obrót,
tym większy zysk. Tymczasem podnosząc stawki podstawowe, prezes “Traf” strzela sobie w przy-
słowiową stopę. Polska to nie Francja, Anglia czy USA gdzie w obstawianiu końskich zakładów uczest-
niczą miliony. W Polsce funkcjonują praktycznie dwa tory wyścigowe – w Warszawie i we Wrocła-
wiu, a liczba graczy jest ograniczona. Nie są to na dodatek w większości ludzie zamożni, przewa-
żają gracze złotówkowi z mocno ograniczonymi możliwościami finansowymi. Nie są w stanie wy-
trzymać dzisiejszych stawek i odchodzą  za Służewca.

Zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez ministra finansów spółka “Traf” kasuje dla siebie
określoną procentami część puli z każdego zakładu. I tak z zakładu zwyczajnego (pojedynczego)
22 proc., tyle samo z zakładów porządkowego i z  “dwójki”, 28 proc. z dubli i tripli, 31 proc. z “trój-
ki” oraz z “czwórki” i aż 39 proc. z kwinty. To naprawdę dużo, więc inercja Cekały w dążenia do mak-
symalnego zwiększenia obrotów jest kompletnie niezrozumiała. 

Powolny upadek wyścigów konnych, a co za tym idzie rodzimej hodowli koni wyścigowych, opi-
sałem w osobistym liście do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Uważam bowiem, że absolutnie
nie można na to pozwolić. Prezes Kaczyński już raz wsparł nas występując z interwencją do mini-
stra sprawiedliwości i prokuratora generalnego o zbadanie opisywanej przez „Passę” od ponad dwóch
lat dzikiej reprywatyzacji nieruchomości przy ul. Narbutta 60. Mam nadzieję, że i w tej sprawie, choć
nie jest ona wagi państwowej, udzieli wsparcia środowisku wyścigowemu, hodowcom i pasjonatom
tej widowiskowej dyscypliny sportu.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

A przecież koni żal...

„Szkody wyrządzone wyścigom
konnym przez eksperymenty
wylęgające się w głowie Toma-
sza Cekały są tak duże, że na-
wet jego ewentualne odwoła-
nie szybko ich nie zniweluje. 
Na to potrzeba kilku lat”

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

W FILHARMONII W PEWNYM MIEŚCIE

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Była w mieście filharmonia. W niej maestro
Zbierał laury, słusznie chwalił się orkiestrą.

Jakże pięknie brzmiały skrzypce, wiolonczele,
Gdy z batutą ów dyrygent stał na czele. 

Podziwiali swego mistrza melomani,
Żartowali, że wysiada Mantovani,

Po koncertach zasłużenie bili brawo,
A dyrygent cieszył się światową sławą.

Lata pracy i wyrzeczeń przez ćwierć wieku,
Cały zespół w niewątpliwy sukces przekuł.
Prestiż rósł. Nie zdradzę żadnej tajemnicy,

Że najlepsi w nim znaleźli się muzycy.

Świat otworzył perspektywy całkiem nowe,
Zapraszały wszystkie sale koncertowe, 
Coraz bardziej doceniano takie granie,
A sam zespół budził respekt i uznanie.

Lecz dyrygent miał rywala, zazdrośnika,
Który bardzo lubił innym mieszać w szykach.

Miał kompleksy i przeżywał ciągłe stresy.
Nie mógł zdzierżyć, że ktoś inny ma sukcesy.

Marzył o tym by innymi dyrygować,
Chciał orkiestrę na swą modłę zreformować,

Wmówił wszystkim, że się widz domaga zmiany,
A on jeden jest do tego powołany.

Przekonywał, że to wszystko dla słuchaczy.
Jak on zagra, to dopiero świat zobaczy!
Zyskał aplauz, choć go głównie popierali

Ci co nigdy na koncertach nie bywali.

Ostro wziął się za porządki. Dość już kantów!
Ja zatrudnię znacznie lepszych muzykantów!

Zwolnił wszystkich wirtuozów, zmian nie zliczę,
Dawnych mistrzów zastąpili Misiewicze.

Jeden dotąd specjalistą był w aptece,
Inny budkę miął z kebabem, więc jest specem.

Ten się wprawdzie nie nadaje do tej roli,
Lecz to posła syn, patriota i katolik.

Ciocia, kuzyn, asystentka, katechetka,
Byle jaki skład, znajomych prawie setka. 

Szkopuł w tym, że w swoją misję wierząc święcie,
Nikt nie umie grać na żadnym instrumencie.

Choć nie sposób z nich orkiestry stworzyć zgranej
Uporczywie wprowadzano dobrą zmianę.

Powierzono partyturę takim zuchom,
Choć, niestety, słoń nadepnął im na ucho.

Brat nie stroi, swat rzępoli, stryj fałszuje, 
Pierwsze skrzypce grają teraz tylko wuje.

Nic nie szkodzi, że to istna kakofonia,
Taka swojska, narodowa jest symfonia!

I tak oto przy pomocy tego tuza,
To co było naszą dumą, legło w gruzach.
Nikt orkiestry na koncerty nie zaprasza. 

Prestiż upadł. Ale grunt, że władza nasza!

Trzeba tylko wytłumaczyć melomanom,
Czemu wszystko tak brutalnie im zabrano?

Mają teraz siedzieć cicho - i tu pointa -
To jest wina poprzedniego dyrygenta.

VAGABUNDUS
Niedziela 23.10.2016 

Trasa Metro “Kabaty” - Las Kabacki - Dąbrówka - Zgorzała - Lesznowola - Magdalenka - Sęko-
cin-Las - pole piknikowe k/ Walendowa w Lasach Sękocinskich - Magdalenka - Janczewice - Podol-
szyn Nowy - Łady - Dawidy - Okęcie (Dworzec Lotniczy Cargo (ok. 50 km drogami gruntowymi i
asfaltowymi).

Punktem docelowym jest pole piknikowe kolo Walendowa w Lasach Sękocinskich, gdzie będzie-
my palić ognisko, piec kiełbaski i ziemniaki, podsumowywać sezon rowerowy 2016 r. i wspominać
47-letnią historię Klubu (11:00-14:00).

Zbiórka o godz. 09:00 przed stacją metra “Kabaty” (wyjście południowe, obok supermarke-
tu “Tesco”).

PPrroowwaaddzząą:: Danuta i Marek Dąbrowscy (e-mail: vagabundus@vagabundus.na7.pl)
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Zpewnością zaskoczeniem dla wielu osób była decyzja Akademii Szwedz-
kiej, która przyznała tegoroczną Literacką Nagrodę Nobla amerykańskie-
mu bardowi i poecie Bobowi Dylanowi. Co więcej, Robert Zimmerman,

bo tak brzmi prawdziwe nazwisko laureata, nie kwapi się z jej odebraniem. 
Odkąd ogłoszono werdykt Akademii, nie udało się jej przedstawicielom z nim

skontaktować. Równie zaskakujące, jak decyzja kapituły noblowskiej, jest to, że Bob Dylan nie od-
biera telefonów ani nie odpisuje na maile szacownej instytucji. 

Czy oznacza to odmowę przyjęcia nagrody, czy być może wybitny muzyk jest zajęty czymś ważniej-
szym niż jakaś europejska nagroda? Choćby nawet była to Nagroda Nobla w dziedzinie literatury. 

Cokolwiek jest przyczyną tej trochę dziwnej reakcji artysty, trzeba jednak zrozumieć, że gwiaz-
dor tego formatu ma prawo miewać różne kaprysy i należy się z tym faktem pogodzić. Ba! Trzeba
mu je po prostu wybaczyć. 

Zasługi Dylana i jego wkład do światowej muzyki i kultury w ogóle jest bezsporny. Gdy 13 paździer-
nika obiegła świat informacja, że tegoroczny literacki Nobel został przyznany 75-letniemu amerykań-
skiego artyście Bobowi Dylanowi, nie wywołała ona szoku. Właściwie należy odnotować pozytywną
reakcję na taką decyzją Szwedzkej Akademii. 

Zgodnie z własną tradycją Akademia Szwedzka próbowała przekazać wiadomość telefonicznie,
lecz artysta telefonów nie odbierał. Czy je ignorował , czy nie słyszał? Nie wiadomo. Na mail odpo-
wiedział zaś jego współpracownik.

Obojętność i brak reakcji ze
strony muzyka powoduje, że ca-
ła sprawa budzi dodatkowe za-
interesowanie światowej opini
publicznej. Wątpliwości co do
przyczyn takiego zachowania
zwiększa fakt, że nie pojawiła się
żadna wzmianka o nagrodzie na
oficjalnej stronie internetowej Bo-
ba Dylana. Mimo że on sam poja-
wiał się publicznie. Jednak ani
słowem nie wspomniał o Noblu.

Niezależnie jednak od tego, czy wielki bard nagrodę przyjmie, czy też nie – sam fakt przyznania jej komuś
takiemu, jak Bob Dylan, nie budzi większych kontrowersji. Może nie jest zgodny z wcześniejszymi prze-
widywaniami (zwłaszcza internautów) wskazujących na Harumi Murakamiego (Japonia), czy Ngugi Wa
Thiong’o (Kenia) piszącego w afrykańskim języku kikuju. Na liście wskazywanych laureatów pojawiało
się też nazwisko syryjskiego poety Adonisa oraz nazwisko nowojorskiego prozaika Philipa Rotha, który nie-
dawno ostentacyjnie złamał pióro i ogłosił przejście na emeryturę. Pod uwagę brana była też Joyce Carol
Oates, amerykańska powieściopisarka angażująca się w problematykę społeczną i kwestie rasy i płci. 

Warto przypomnieć, że w minionym roku laureatką literackiej Nagrody Nobla została białoruska
dziennikarka i pisarka Swietłana Aleksijewicz. Jest czternastą z kolei kobietą w historii wyróżnio-
na tą nagrodą. Mimo, że tak jak nazwisko Boba Dylana pojawiałosię na listach bukmacherów jej wy-
bór również był zaskoczeniem. 

Zgodnie z zasadami, laureat musi potwierdzić, czy przyznaną mu Nagrodę Nobla przyjmie oraz czy przy-
będzie do Sztokholmu na ceremonię jej wręczenia. Jak wiadomo odbędzie się ona 10 grudnia tego roku. 

Jak dotąd, w historii tej prestiżowej nagrody zdarzyły się dwukrotnie odmowy jej przyjęcia. Jed-
nym z tych laureatów, którzy nie przyjęli wyróżnienia był Borys Pasternak, drugim zaś francuski pi-
sarz Jean-Paul Sartre. Pomimo to, nie zostali oni wykluczeni z grona noblistów. Decyzje Akademii
Szwedzkiej są bowiem uznawane za wiążące i ostateczne.

Swoją przygodę z muzyką Robert Zimmerman zaczynał od rocka, później zainteresował się amery-
kańskim folkiem. Ten potomek ukraińskich i litewskich emigrantów żydowskiego pochodzenia przyby-
łych do Ameryki świetnie odnalazł się świecie będącym mieszanką wielorakich tradycj. W młodości śpie-
wał (w lokalnych klubach) utwory Woody’ego Guthriego i Hanka Williamsa akompaniując sobie na gi-
tarze. Na początku lat 60. minionego stulecia występował w klubach muzycznych w Greenwich Village.
Przebieg je dalszej kariery jest dość dobrze znany. Mało kto wie jednak, że Bob Dylan jest człowiekiem o
wszechstronnych zainteresowaniach i talentach artystycznych. Oprócz muzyki zajmuje się też malarstwem
i rysunkiem. Prezentował m.in. serię szkiców węglem i ołówkiem (pt. Drawn Blank), powstałych w trak-
cie tras koncertowych. Kilka lat temu stworzył pięćdziesiąt obrazów (w technice akrylowej na płótnie)
zatytułownych The Brazil Series, a następnie pokazał cykl The Asia Series. Niedawno wystawił cykl dwu-
dziestu trzech obrazów poświęconych Orleanowi. Kilka lat temu portrety jego autorstwa przedstawia-
ne były w londyńskiej National Portrait Gallery (trzynaście pastelowych portretów jego autorstwa). Do
ostatnich plastycznych prac Dylana są siedem żelaznych bram, wykonanych ze starych przedmiotów ze-
spawanych ze sobą. Bob Dylan jest również autorem cyklu trzydziestu kolaży Revisionist Art.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Nagroda dla barda

„Zasługi Dylana i jego wkład do
światowej muzyki i  kultury w
ogóle jest bezsporny. Gdy świat
obiegła informacja, że literacki
Nobel został przyznany 75-let-
niemu amerykańskiego artyście
nie wywołała ona szoku”

List Otwarty do
Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej
Tak olbrzymie pasmo nieszczęść

dla WARSZAWIAKÓW jakim jest
tak głośna sprawa REPRYWATY-
ZACJI, ale również:

- zniszczenie prawie wszystkich
stadionów sportowych (w tym
dwóch NARODOWYCH) mają-
cych tak olbrzymi wpływ na wy-
chowanie młodzieży

- brak pamięci i reakcji na fakt,
że Warszawa od ponad siedem-
dziesięciu lat wciąż czeka na war-
szawski ,,spodek”, czyli halę wi-
dowiskowo-sportową

- brak racjonalnej decyzji w za-
kresie rozwiązań drogowych w
tym m.in.

Południowa obwodnica nie ma
na swoim terenie połączeń z dwie-
ma dużymi dzielnicami, tj. UR-
SUS oraz URSYNÓW, gdzie do-
datkowo skrzyżowanie drogi z
metrem jest odwrotne do prawi-
dłowego rozwiązania.

Opłotkowanie chyba wszyst-
kich ulic, często wręcz w niepraw-
dopodobnych miejscach, ale rów-
nież i oznakowanie (patrz ulica
Belgradzka na Ursynowie).

Zniszczenie centralnego odcin-
ka Wisłostrady (poprzez puszcze-
nie jej do ohydnego tunelu) i obec-
na chęć kontynuowania tego da-
lej. Były przymiarki do ulicy Oko-
powej, Towarowej, a niedawno na
całej długości ulicy Wawelskiej

(TAK tylko dla odcinka od pomni-
ka Lotnika do Alei Jerozolim-
skich).

Zwężenie ulic połączone z wpro-
wadzeniem dwóch ścieżek rowero-
wych (m.in. na ulicach Ursyno-
wa - Cynamonowej i Dereniowej)

To już nie jest absurd, to jest
przestępstwo. Moja uwaga - jest to
robione pod dyktando gł. inż. Ru-
chu m. st. Warszawy.

- nieustanne niszczenie różnych
obiektów zabytkowych, wartościo-
wych, ale i bardzo użytecznych
(SUPERSAM, SEZAM, EMILIA,
itd.). To jest kryminał, który przy
takich rządach przechodzi bez-
karnie. Nawet śmierć Jolanty
Brzeskiej walczącej na rzecz po-
krzywdzonych została zlekcewa-
żona.

Z zażenowaniem stwierdzam,
że wciąż mi brakuje zdecydowa-
nych decyzji, zamiast mówienia
tylko co jest złem. Chodzi mi o in-
stytucje powołane do rządzenia,
opiniowania, ścigania, sądzenia i
egzekwowania kar.

Pozwolę sobie podpowiedzieć -
żadnego REFERENDUM!!! Te, któ-
re było przed kilku laty tylko ośmie-
szyło zarówno Prezydenta RP jak i
Premiera. Do obu pisałem pisma
przed referendum, kiedy obaj na-
mawiali do nierządu, czyli do nie
głosowania. A więc nie liczyły się
głosy oddane tylko głosy których
nie było. TO BYŁA HAŃBA. Nato-
miast pani Hanna Gronkiewicz-
Waltz publicznie cieszyła się i wypo-

wiadała, że ZWYCIĘŻYŁA, choć w
głosowaniu nie dostała nawet pię-
ciu procent głosów. Powyższe po-
winno być przestrogą dla obecnych
zwolenników referendum.

Przepraszam, że podpowiem co
zrobiłbym ja gdybym był na miej-
scu najwyższych rządców.

- Natychmiast zawiesił służbową
działalność pani Hanny Gronkie-
wicz-Waltz, z odsunięciem wglą-
du do akt i kontaktów osobistych z
podwładnymi urzędnikami.

- Powołał komisję osób kompe-
tentnych w różnych wymaganych
dziedzinach (absolutnie nie łączyć
ich z przynależnością do partii, a
może najlepiej po prostu bezpar-
tyjnych) celem dokładnego zba-
dania wszelkich ZA ale i PRZE-
CIW tego co się stało dotychczas,
nawet nie tylko za panowania pa-
ni Hanny Gronkiewicz-Waltz, że-
by było to wskazaniem na przy-
szłość dla dobra Warszawy, jej
mieszkańców ale i przyjezdnych.

- Powołał komisarycznego Pre-
zydenta Warszawy na okres do-
kończenia obecnej kadencji pani
Hanny Gronkiewicz-Waltz. Nad-
mieniam, że podobna sytuacja
wystąpiła w Warszawie w roku
1934, gdzie wówczas dobrego pre-
zydenta inżyniera budowlanego
Zygmunta Słomińskiego zamie-
niono na jeszcze lepszego tj. nieod-
żałowanego URBANISTĘ Stefana
Starzyńskiego.

Z  p o w a ż a n i e m
W ł a d y s ł a w  M a r d a s
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Kolorowy peleton Poland Bike ponownie
zawitał na Ursynów. Amatorzy jazdy na
rowerach górskich tym razem rywalizo-
wali w zawodach Poland Bike XC na Ko-
pie Cwila. 

Na starcie, mimo typowej jesiennej aury, stawi-
ło się blisko 200 miłośników „dwóch kółek”. Tych
małych i dużych. Impreza zorganizowana przy
ścisłej współpracy z dzielnicą Ursynów m.st. War-
szawy była zaliczana do punktacji Omnium Poland
Bike 2016, podobnie jak wrześniowe zawody Po-
land Bike XC na ursynowskiej Górze Kazury.

– Wyścig XC, czyli kolarski cross w formacie
olimpijskim jest niezwykle widowiskowy. Z jedne-
go miejsca mogliśmy obserwować niemal całą ry-
walizację – mówi Grzegorz Wajs, organizator Po-
land Bike XC i LOTTO Poland Bike Marathon. –
Wyścig w formule XC to jazda na krótkiej run-
dzie. Ta na Kopie Cwila w wyścigach głównych li-
czyła 3400 metrów. 

Najdłuższą trasę MAX (17 km - pięć rund po 3,4
km) pokonali zawodnicy i zawodniczki w czte-
rech rocznikach 1998-2001, 1987-1997, 1977-
1986 oraz 1976 i starsi. Wśród mężczyzn w klasy-
fikacji generalnej zwyciężył Kamil Kuszmider
(TRW Cloudware Team) przed Mateuszem Rej-
chem (SST Lubcza) i Marcinem Michalczewskim

(Wola Bike Orbea Team). Rywalizację kobiet wy-
grała Krystyna Żyżyńska-Galeńska (Mybike.pl),
wyprzedzając Joannę Sobczuk (Wodociągi War-
szawskie) i Aleksandrę Sawicką (AirBike.pl).

Wyścig na dystansie FAN (6 km - dwie rundy po
3 km) należał do chłopców i dziewcząt z roczni-
ków 2002-2009, startujących w czterech grupach
wiekowych. Najszybsi na mecie okazali się Olaf Ko-
bus i Maja Cieśla (oboje z Warszawskiego Klubu
Kolarskiego). Swoje wyścigi Mini Cross, jak na
LOTTO Poland Bike Marathon, miały też przed-
szkolaki, czyli dzieci w wieku 2-4 i 5-6 lat.

W tym roku amatorzy MTB będą mieli jeszcze
jedną okazję do ścigania. Tym razem w zimowej sce-
nerii, bowiem 4 grudnia w podwarszawskim Kon-
stancinie-Jeziornie zostaną zorganizowane kame-
ralne zawody dla całych rodzin. „Mikołajkowy Kon-
stancin” – Poland Bike XC będzie ostatnią imprezą
zaliczaną do punktacji Omnium Poland Bike 2016,
w której obecnie prowadzą Kamil Kuszmider (TRW
Cloudware Team) i Dorota Czajkowska (Wola Bi-
ke Orbea Team). Kolarskie miasteczko Poland Bike
znajdzie się, podobnie jak przed rokiem, w konstan-
cińskim Parku Zdrojowym. Wystartować może każ-
dy. Wystarczy mieć rower i kask.

Więcej na www.polandbike.pl i www.facebo-
ok.com/Poland.Bike.Marathon.

Poland Bike XC na Ursynowie

Kopa Cwila zdobyta!

Nasze Typy 
22/23 października

Sobota
GGoonn.. II:: Brisingr, Dżenita, Thorn, Eston
GGoonn.. IIII:: Hanouh, Chill Force, Minastirit, Empresso
GGoonn.. IIIIII:: Aminata, Largo Forte, Tango Turf, Freddyisready
GGoonn.. IIVV:: Baritone, Nikus, Kaszub, Admiral Quest
GGoonn.. VV:: Węgrzyn, Happy Al Khalediah, Guerro, Bachus
GGoonn.. VVII:: Indidzi, Javorka, Soodi, Just Be Sweet
GGoonn.. VVIIII:: Diabolina, Gratsiya, Rose Knot, Shantaram
GGoonn.. VVIIIIII:: LB Naj, Terrior, Sandor, Kankan

Niedziela
GGoonn.. II:: Jafeel Athbah, Wasilew, Okima, Inextremo
GGoonn.. IIII:: Suo, Newerly, Neo, Lascadell
GGoonn.. IIIIII:: Sulivia, Turin, Sarapata, Monte Luppo
GGoonn.. IIVV:: Eluzzam, Rainstorm, Encanto, Chant Soldier
GGoonn.. VV:: Dunayka, Dimencii, Karenina, Brela
GGoonn.. VVII:: Kokshe, Salien, Emperor Ajeez, Uczitelka Tanca
GGoonn.. VVIIII:: Horacy, Echaruna, Adash, Sariah Alkhalediah
GGoonn.. VVIIIIII:: Matar, Farid Talatash, Haris, Elbes
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AALLEE SSZZYYBBKKAA i elestyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel. 668-681-911

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

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

DDRREEWWNNOO opałowe i
kominkowe, 602 77 03 61

DDRREEWWNNOO opałowe i
kominkowe, 791 394 791

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509-548-582

ZZAASSIILLAACCZZEE ddoo llaappttooppóóww.
Naprawa-sprzedaż. Centrum
Serwisowe, ul. Meander 2 A,

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

KKUUPPIIĘĘ 1-2 pokojowe, 
501-100-059

KKUUPPIIĘĘ 3-4 pokojowe, 
501-100-059

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

FFRRAANNCCUUSSKKII, 880-321-787
HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507-087-609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641-82-83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA doświadczona,

693-329-929
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

MMAATTEEMMAATTYYKKAA wszystkie
poziomy, fizyka, chemia, matura,
doświadczenie, dojeżdżam. 
502 583 141

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::
!MMookkoottóóww, 47 m2, ul.

Wejnerta, blisko metra, ciche,
rewelacyjna lokalizacja, do
remontu, parter, 601 720 840, 

! PPookkóójj z oddzielną kuchnią 33
m2, Ip. Okęcie, ul. 17 Stycznia.
Cena 210 tys. zł. do negocjacji, 
601 720 840, 

DDoommyy::
!MMookkoottóóww, 240 m2, blisko

metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840,, 

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

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

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

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

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

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee

mmiieesszzkkaańń ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh ii

cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh ddoo kkuuppnnaa
bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

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

DDZZIIAAŁŁKKAA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
DDZZIIAAŁŁKKAA rolna 2800 m2

Prażmów, 602 77 03 61
KKUUPPIIĘĘ mieszkanie: z

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

EEKKSSPPEEDDIIEENNTTKKII,, UUssttaannóóww,,
wwyyssookkiiee zzaarroobbkkii,, uummoowwaa,, 
550088-2233-8855-8866

FFRRYYZZJJEERRCCEE, 1800 zł + procent
cały etat, 501-143-827

HHUURRTTOOWWNNIIAA w Tarczynie
zatrudni kierowców z kat. C.
Umowa o pracę, 22 715-69-70

MMOONNTTEERRAA do przyuczenia
(Bielawa), 572 659 399

MMUURRAARRZZOOMM od zaraz,
Warszawa, 513-024-029

OOBBSSŁŁUUGGAA maszyn drukujących
- przyuczenie, 602 424 170

RROOZZNNOOSSZZEENNIIEE ulotek na
terenie Warszawy do skrzynek
pocztowych. Stawka dzienna 60-
100 zł netto. Tel.: 695-800-080

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ kierowcę kat. C,
praca w Warszawie, 530 477 796

ZZAATTRRUUDDNNIIMMYY osobę do
sprzątania w szkole. 
Kontakt 22 816 80 01 lub
g95@edu.um.warszawa.pl

PPRRZZYYJJMMĘĘ uszkodzony telewizor
LCD 600 615 800

AANNTTEENNYY, 603-375-875

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602-27-17-18

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE układanie
naprawy  22 240 36 56

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642-96-16

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

DDOOMMOOFFOONNYY, 603-375-875
DDRRZZEEWWAA,, krzewy, cięcie 

501 311 371
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

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

501-236-987
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 

507-153-734

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA,, remonty, 
602-651-211

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

602-301-214

KKOOMMPPUUTTEERRYY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

MMAALLAARRSSKKIIEE,, tapetowanie,  
22 644-94-55

MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 
505-73-58-27

MMAALLOOWWAANNIIEE gładzie 
22 240 87 31

MMAALLOOWWAANNIIEE referencje 
722 920 650

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

NNAAPPRRAAWWAA - lodówki, pralki,
502-562-444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

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

NNAAPPRRAAWWAA 
TTEELLEEWWIIZZOORRÓÓWW,, 

502-288-514

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII,, 
tanio, solidnie, 
501-535-889

RREEMMOONNTTOOWWOO-budowlane,
ogrodzenia, 513-137-581

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

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

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

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

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

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

TTEELLEESSEERRWWIISS, 501-829-771
UUKKŁŁAADDAANNIIEE kostki brukowej,

517-477-531
UUSSŁŁUUGGII mini koparką-

ładowarką, 517-477-531

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 
608-303-530

WWYYLLEEWWKKII agregatem, 
668-327-588

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

WWRRÓÓŻŻKKAA doświadczona, tanio,
501-623-919

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

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

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

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

KKomu się uda?omu się uda?
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje ZZooffiiaa GGrraabboowwsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

NNiieeddzziieellaa,, 2233 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,,
1166..0000:: Tydzień Hiszpański na
Ursynowie. Popołudnie Muzycz-
ne dla dzieci, młodzieży i doro-
słych – z cyklu „Tam, gdzie gra
muzyka”. Koncert „Sevillana,
Malaguena i Fandango czyli mu-
zyczny świat Don Kichota”. Wyk.
Marcelina Sowa (śpiew, prowa-
dzenie), Jolanta Schindler-Linet-
te (instrumenty perkusyjne),
Stefan Narojek (gitara), Mikołaj
Tabako (trąbka). Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 2233 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,,
1188..0000:: Tydzień Hiszpański na Ur-
synowie. Dyskusyjny Klub Filmo-
wy „Dom Sztuki” zaprasza na po-
kaz filmu „Flamenco, Flamenco”
(Hiszpania 2010, reż. Carlom Sau-
ra, 100 min.). Projekcję poprzedzi
prelekcja muzykologa i filmo-
znawcy Jana Topolskiego oraz po-
kaz Flamenco w wyk. tancerki
Małgorzaty Wołyńczyk przy
akompaniamencie gitarowym An-
drzeja Lewockiego. Wstęp wolny.*

Czynna jestwystawa malar-
stwa i kolaży Anny Borcz p.n.
„Moje tematy”. Wstęp wolny.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

ZZaapprraasszzaammyy ww ssoobboottęę 2222 ppaaźź-
ddzziieerrnniikkaa oo ggooddzziinniiee 1188::0000 na

„Autorskie wieczory Satyry-
ków”. Jako pierwszy w tym sezo-
nie kulturalnym i w ramach tego
cyklu właśnie, wystąpi u nas ka-
baret INACZEJ. Wstęp wolny.
Wejściówki do odbioru w biurze
DK Stokłosy od 20 październi-
ka (czwartek) od godziny 18:00.

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

tteell..//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

2211 ppaaźźddzziieerrnniikkaa((ppiiąątteekk))1188 w
ramach Tygodnia Hiszpańskiego
na Ursynowie Koncert operowy
“Carmen - Operowe Fascynacje
Hiszpanią” wg G. Bizeta wyko-
nawcy: Ewa Banasiak, Jarosław
Wewióra, Beata Witkowska-Gik,
Trio fortepianowe “Arte”. Bezpłat-
ne karty wstępu do odbioru w
DK Imielin od 20.10 od godz. 18.

2233 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ((nniieeddzziieellaa)) 1177
“Nowe talenty Ursynów 2016” –
Wernisaż wystawy pt. “Tkanina i
szkło” wystawa prac grupy senio-
rów z pracowni plastycznej Klubu
A4. Wstęp wolny.

2233 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,, ggooddzz.. 1177..0000
zapraszamy na otwarcie  zbio-
rowej wystawy pt „Tkanina i
szkło”. Autorami prac są artyści
amatorzy, uczestnicy bezpłat-
nych zajęć dla seniorów w pra-
cowni plastycznej Klubu A4 SMB
Imielin przy ul.Amundsena 4.
Wystawa czynna do 20 listopada
od poniedziałku do piątku w
godz. 14.00-20.00. Wstęp wolny.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

2277..1100,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
– KLUB PODRÓŻNIKA “KA-
ZACHSTAN ” Spotkanie popro-
wadzi Grzegorz KOSSON.

UUrrssyynnootteekkaa
uull.. ZZWWMM 55

tteell.. 2222 664488 1111 3322

SSeerrddeecczznniiee zzaapprraasszzaammyy ww ppiiąą-
tteekk,, 44..1111.. na spotkanie z Marze-
ną Rogalską. Z autorką książki
“Wyprzedaż snów” porozmawia
Magdalena Kuydowicz. Spotka-
nie odbędzie się o godz. 19:00 w
Wypożyczalni 139, al. KEN 21.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2200..1100 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie w
cyklu Wieczorów Czwartkowych
z p. Andrzejem Korczakiem pt.:
“Intelektualna podróż do Indii”

2255..1100 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu “Opowieści o mi-
łości” pt.: “Dante i Beatrycze”

2277..1100 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie z
dr Izabelą Winiarską w cyklu “Ję-
zyk - historia - kultura” pt.: “Chrzest
Polski i jego wpływ na język polski”

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

Wybierz przedstawiciela do Rady Seniorów
Trwa głosowanie na przedstawicieli mieszkańców Ursynowa w Radzie Seniorów która będzie

podejmowała działania w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału se-
niorów w życiu społeczności lokalnej. Do głosowania, które kończy się już 4 listopada uprawnio-
ne są osoby w wieku powyżej 60 roku życia. Spośród trzynastu zgłoszonych kandydatów, ośmiu
z największą liczba uzyskanych głosów staje się przedstawicielami mieszkańców Dzielnicy w Ra-
dzie Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

W dniach 25.10.2016 r. (wtorek) i 27.10.2016 r. (czwartek) w godz. 17.00 – 19.00 w sali konfe-
rencyjnej im. Juliana Ursyna Niemcewicza (I piętro, s. 136)  w Urzędzie Dzielnicy Ursynów przy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61 odbędzie się spotkanie kandydatów do Rady Seniorów z miesz-
kańcami.

Jak głosować:
– w urnie wyborczej wystawionej w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy (Punkt Informacyjny w holu głównym w godzinach pracy Urzędu),
– listownie – na adres: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy al. Komisji Edukacji Narodo-

wej 61; 02-777 Warszawa z dopiskiem „Rada Seniorów Dzielnicy Ursynów – głosowanie” – liczy
się data stempla pocztowego.

Więcej informacji o kandydatach oraz procedurze głosowania na stronie urzędu www.ursynow.pl.
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