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LEPSZA ŚWINIA CZY MANNEKEN PIS?

C

ałkiem niedawno ulicami
Sydney (Nowa Południowa
Walia) można było dosłownie płynąć łodzią, gdy doszło do
ich zalania po wyjątkowo rzęsistym deszczu. Dwa lata temu, również na terenach New South Wales,
potężna powódź zmusiła mieszkańców bardzo wielu miejscowości
w pobliżu oceanu do poruszania
się wyłącznie nadmuchanymi pontonami. W ulicznej toni pojawiły
się nawet rekiny, a najbardziej
ucierpiały lotniska, bo stojące na
nich samoloty uległy unieruchomieniu.
takim zalaniu czystą wodą z nieba mogliby jednak
tylko pomarzyć mieszkańcy stołecznych ulic Wysockiego i
Krakusa, na które we wtorek 4
grudnia wpłynęła nagle śmierdząca ropą czarna maź. Unurzane w
niej samochody trzeba będzie zapewne remontować, a smród zostanie na dłuższy czas, bo ponoć
sposobiący się do budowy kolejnego osiedla deweloper nadział się
na resztki paliw po byłej lokomotywowni. Internauci, oczywiście,
od razu sobie żartują, że skoro to
Bródno, to ma być brudno i
wszystko się zgadza. No cóż, taka
jest specyfika miasta stołecznego
Warszawa, w którym albo się człowiek natknie na jakiś powojenny
niewybuch, albo na poprzemysłowe zanieczyszczenia – podobno
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największe w Ursusie. Zaraz po
wyzwoleniu Warszawy w 1945 roku w ruinach brodzili sowieccy saperzy, usuwający pozostawione
przez Niemców pułapki i po swojej robocie zostawiali uspokajające tabliczki z napisem: „min niet”.
Pułapka, jaką stanowią resztki
wspomnianej parowozowni, jak
widać, nie była oznaczona i wygląda na to, że deweloper będzie
miał dodatkowe, bardzo poważne koszty, jeśli udowodni mu się jakieś zaniedbanie lub błąd.
piarze uważają, że tym z
Krakusa i Wysockiego można tylko pozazdrościć, bo
mają tam drugi Kuwejt i jeśli w baku pusto, da się zatankować diesla
prosto z jezdni. Tylko gdyby samych kpiarzy spotkało właśnie coś
takiego, na pewno nie byłoby im do
śmiechu. Tak jak nie było i tym,
którzy na skutek ogłoszonego w
1945 „dekretu Bieruta” utracili
własność nieruchomości, i tym,
którzy najpierw własnymi rękami
odbudowywali Warszawę ze
zgliszcz, a potem byli brutalnie wyrzucani z mieszkań przez sprytnych handlarzy roszczeniami.
ak to już bowiem jest w
Warszawie, że dosłownie na
każdym kroku ktoś może
nam podłożyć albo... mamuta, albo świnię. Kości mamuta względnie słonia leśnego sprzed 100 tysięcy lat wykopano przypadkiem w
trakcie budowy drugiej linii metra
na Woli i wypadałoby powiedzieć,
że mamut się jakby sam podłożył.
Natomiast za podłożenie świni sensu stricto uważa się to, co zrobili
autorzy zwycięskiego projektu zagospodarowania wschodniej części Placu Defilad jako Placu Centralnego. Elementami dekoracyjnymi mają być między innymi
unoszące się w powietrzu nadmu-
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rodu radzieckiego”, rzucali w barze
mlecznym pytanie: kto zamawiał
tak dużo ruskich? – na co padała
odpowiedź: nikt, same przyszli.
odkładanie świni warszawiakom to zresztą nie nowina. Najlepszym tego przykładem jest mający wygląd nieco
większego „cedetu” szklany biurowiec Metropolitan, postawiony
przy placu Piłsudskiego w 2003
roku. Co z tego, że owo cudo zaprojektował sławny architekt Norman
Foster, skoro pasuje ono do zabytkowego otoczenia jak pięść do nosa albo jak kwiatek do kożucha,
zasłaniając przy tym południową
pierzeję Teatru Wielkiego. Zawsze
powtarzam, że gdyby taką nowoczesną plombę ktoś spróbował zainstalować na placu św. Marka w
Wenecji, to cały świata zawrzałby
oburzeniem. My natomiast pozwoliliśmy wcisnąć sobie wspomnianą nowalijkę w najbardziej prestiżowym obecnie miejscu Warszawy – jakby kultowy Grób Nieznanego Żołnierza koniecznie potrzebował sąsiedztwa nowoczesnego
biurowca.
co do drugiego ze wspomnianych elementów napowietrznego wystroju otoczenia PKiN, to jestem jak najbardziej
za, bo dobrze pamiętam, jak pięknie wyglądały na tle błękitnego nieba kolorowe sterowce unoszące się
w 1987 roku nad Rzymem w celu
zareklamowania lekkoatletycznych mistrzostw świata. W Warszawie można byłoby ciągnąć z
umieszczonego centralnie sterowca niezłą kasę, jaką płaciłby np. restaurator za anons: „Dziś najlepsze
ośmiorniczki w restauracji „U
Puszczyka”.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
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chiwana świnia i sterowiec, które z
zabytkowym Pałacem Kultury w
tle wyglądają cokolwiek dziwnie,
tak samo jak palma przy rondzie
generała Charlesa de Gaulle’a. Oby
nie doszło do takiego paradoksu, że
osobom pragnącym udać się do kina lub teatru w PKiN albo na koncert do wyremontowanej już Sali
Kongresowej nie zarzucano, że idą
się ześwinić.
a akurat nie mam jednoznacznej opinii na temat
owego projektu, choć trochę
się obawiam, czy Warszawa nie
zyska nagle ironicznej nazwy – Pigville. Warto jednak zauważyć, iż
poszczególne stolice mają swoje
charakterystyczne elementy wy-
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stroju. Paryż – Wieżę Eiffla i Łuk
Triumfalny, Londyn – zegar Big
Ben na westminsterskiej Elizabeth
Tower, Moskwa – Kremlowskie Kuranty, Nowy Jork – posąg Nike, witający podróżnych nadlatujących
do lądowania na JFK, a Bruksela
– rzeźbę siusiającego chłopca, co
zwie się w oryginale – MANNEKEN PIS. W związku z tym ostatnim niektórzy sugerują, iż jest to
najistotniejszy powód niechęci, jaką rządząca obecnie Polską partia żywi wobec Unii Europejskiej,
olewając Brukselę na podobieństwo owego siusiającego chłopca.
Prominentna przedstawicielka tego ugrupowania potrafiła nawet
powiedzieć: „Ustawa o godle, bar-

wach narodowych i hymnie RP
przewiduje, że godne eksponowanie i cześć należy się polskiej fladze. Ciągłe eksponowanie jej łącznie z jakąś unijną szmatą obraża
nasze symbole”.
arszawa na pewno bardziej by się odróżniała
poprzez różową świnię
niż Pałac Kultury, budowlę z jednej
strony użyteczną, z drugiej jednak
stanowiącą największy pomnik sowieckiej dominacji nad Polską.
Można jednak w końcu spojrzeć na
miasto z lekkim przymrużeniem
oka, tak jak robili to przedstawiciele prostego ludu warszawskiego,
którzy obserwując kiedyś budowę
PKiN jako daru od „bratniego na-
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Mikołajkowe atrakcje na Ursynowie
nie łyżew będzie bezpłatne dla
dzieci i młodzieży (500 par). Od
godziny 12.00 prowadzone będą
przeróżne gry i zabawy dla łyżwiarzy w każdym wieku i dla całych rodzin. Atrakcyjne upominki czekają na nowych właścicieli! Na lodzie pojawi się także
Święty Mikołaj wraz z pomocnikami oraz misiem „Ursynkiem”. Ursynowskie „Mikołajki
na lodzie” to wspaniała okazja
do rozpoczęcia przygody z jazdą
na lodzie lub podszlifowania
swych umiejętności – a wszystko
to za darmo! Serdecznie zapraszamy.

6 grudnia - choinka
i iluminacje
W czwartek, w Mikołajki, oficjalnie rozpoczniemy okres
oczekiwania na te jedyne w roku
Święta. Aby podkreślić ten moment i nadać mu odpowiednią
oprawę, przy urzędzie od strony
al. KEN rozbłyśnie wielka, jedenastometrowa oświetlona diodami LED choinka. Również tego dnia gwiazdami rozbłyśnie
wieża naszego ratusza i ściana
od strony ulicy Gandhi. Serdecznie zapraszamy o godz. 15.45
przed budynek urzędu.
„Świeć blaskiem z odblaskiem”
po raz trzeci
W czwartek 6 grudnia na parterze Ursynowskiego Ratusza będzie można zdjąć sobie odblask
z miejskiej choinki. Od 3 do 7
grudnia w wielu miejscach Stolicy staną świąteczne drzewka,
udekorowane odblaskowymi paskami, brelokami i zawieszkami. To już trzeci rok akcji Straży
Miejskiej i Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Warsza-

wie. Strażnicy miejscy i leśnicy
ustawią w tym roku łącznie ponad 30 choinek. Po zakończeniu
akcji drzewka trafią do domów
dziecka, placówek pomocowych
i innych osób potrzebujących.
Akcja „Świeć blaskiem z odblaskiem” ma charakter informacyjno-profilaktyczny. Jej celem
jest zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych, poprzez uświadamianie i zapobieganie problemowi ich słabej widoczności. Pieszy jest najmniej
chronionym uczestnikiem ruchu
drogowego. Często udział w takim wypadku kończy się dla niego tragicznie.
Ursynowskie Mikołajki
na lodzie
W sobotę 8 grudnia, od godziny 8:00 do 18:00 na lodowisku
„Figlowisku” tuż obok stacji metra „Imielin”, odbędzie się tradycyjna impreza „Ursynowskie
Mikołajki na lodzie”. Wszyscy
chętni będą mogli przyjść i pojeździć na łyżwach – wstęp jest wolny dla wszystkich, a wypożycze-

Ursynowskie Mikołajki 2018
z LEGO
Urząd Dzielnicy Ursynów po
raz drugi zaprasza na Ursynowskie Mikołajki z klockami LEGO.
Wydarzenie odbędzie się 9 grudnia 2018 r. (niedziela) w godzinach 11.00-16.00 w Arenie Ursynów przy ul. Pileckiego 122. Zapraszamy najmłodszych mieszkańców Ursynowa na maraton
zabawy z klockami LEGO. Trzy
wielkie ciężarówki przywiozą
ponad milion klocków, z których
powstanie wiele stanowisk do
budowy i zabawy dla starszych
dzieci i maluchów. Na pierwsze
1500 dzieci czekają upominki.
Swoich sił będzie można spróbować również w najnowszych
grach na konsoli oraz w grach
sportowych. Dla pierwszych
Wstęp wolny.
Zagroda św. Mikołaja
z reniferami
Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza do zagrody św. Mikołaja
z reniferami. Dzieci będą mogły
zrobić sobie zdjęcie z reniferami. Wydarzenie odbędzie się 15
grudnia w godzinach 11.0018.00 na terenie przed Urzędem.

Testy nowych listew w metrze

W sierpniu na stacjach I linii metra Kabaty i Imielin zamontowano nowe listwy
prowadzące dla niewidomych. To test
nowych, ryflowanych metalowych pro-

wadnic. Przez 12 miesięcy, czyli do sierpnia 2019 r. urzędnicy zbiorą opinie użytkowników metra na ich temat.
Nowe listwy ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym zostały zamontowane na antresolach w południowych częściach dwóch ursynowskich stacji. Zastosowano na nich dwa wzory
żłobienia – inne dla stacji Kabaty (wymieniono
tam nieco ponad 117 metrów listew) oraz inne dla
stacji Imielin (prawie 73 metry prowadnic). Testy
zaplanowano na 12 miesięcy – konieczne jest ich
zbadanie również w okresie jesienno-zimowym,
gdy pada deszcz i śnieg. Pilotaż prowadzony jest
przez Zarząd Transportu Miejskiego oraz Urząd
Dzielnicy Ursynów. Inicjatorem pilotażu jest Wojciech Malesa, koordynator do spraw dostępności
w Urzędzie Dzielnicy Ursynów.
Na stronie internetowej urzędu www.ursynow.pl znajduje się ankieta, w której pasażerowie metra mogą wskazać, który rodzaj listew prowadzących uważają za lepszy.

Pomagam, bo kocham Ursynów
W dniu 5 grudnia Dzielnicowa Komisja Dialogu
Społecznego Dzielnicy Ursynów zorganizowała
pierwsze na Ursynowie
spotkanie „Pomagam, bo
kocham Ursynów”, na
którym wspólnie w wigilijnej oprawie świętowano
Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza.
Spotkanie miało na celu pogłębienie integracji środowiska
organizacji pozarządowych,
przedstawicieli Rady Seniorów
oraz osób na co dzień współpracujących z DKDS, ale przede
wszystkim docenienie ursynowskich wolontariuszy i międzypokoleniową wymianę ich doświadczeń. W trakcie spotkania
uczestnicy przygotowywali
kartki świąteczne, ozdoby choinkowe i kubki, które ozdobiły

Wszystkie ursynowskie szkoły mają boiska
Jak poinformowali dziś
ursynowscy urzędnicy
wszystkie szkoły na Ursynowie mają już boiska. W
ramach realizowanych
przez Urząd Dzielnicy Ursynów zadań inwestycyjnych zakończono budowy
boisk przy ursynowskich
szkołach.
Odebrano wykonane boiska
przy Szkole Podstawowej nr 313
(ul. Cybisa 1). W Szkole Podstawowej nr 318 (ul. Teligi 3) prace
budowlane również zostały zakończone – i trwa końcowy etap
odbioru oświetlenia. W przypadku inwestycji przy ul. Cybisa,
obejmującej łącznie 2 boiska i
bieżnie, należy podkreślić partnerstwo podmiotu zewnętrznego, z którym Urząd podpisał stosowne porozumienia. W wyniku
porozumienia całkowite koszty
realizacji zostały poniesione
przez stowarzyszenie sportowe
„Wspólnota Arche”. Jak wskazują urzędnicy, w tym roku zrealizowano wiele istotnych inwestycji oświatowych w tym budowę boisk piłkarskich przy ul.
Puszczyka. Wykonano też remont boisk obok placówki
oświatowej SP 96 przy ul Sarabandy. Warto dodać, że spośród
rozpoczętych w tym roku inwestycji tego typu trwa jeszcze mo-

dernizacja boiska przy ul. Wilczy Dół.
Budowa II etapu boisk przy
Szkole Podstawowej nr 313 przy
ul. Cybisa 1 w Warszawie
Zakres prac:
– budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki (o
nawierzchni poliuretanowej, wymiary całkowite 19 x 32 m) wraz
z wyposażeniem i piłkochwytami przy krótszych bokach boiska;
– budowa boiska do siatkówki (o nawierzchni poliuretanowej, wymiary całkowite 13 x 24
m) wraz z wyposażeniem;
– wykonanie odwodnienia liniowego przy ww. boiskach;
– wykonanie instalacji dla przyszłego oświetlenia ww. boisk;
– budowa czterotorowej bieżni (o nawierzchni poliuretanowej, długość torów 60 m) oraz
skoczni do skoku w dal;
– wykonanie nawierzchni
utwardzonej z kostki betonowej
pomiędzy boiskami;
– dostarczenie i montaż elementów małej architektury: ławek i koszy na śmieci;
– wykonanie prac związanych
z uporządkowaniem terenu, rekultywacją trawników.
Budowa boisk przy Szkole
Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3 w Warszawie
Zakres prac:

– prace rozbiórkowe istniejącego boiska o nawierzchni poliuretanowej i kolidujących z inwestycją chodników;
– budowa boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna i dwa boiska do koszykówki) o nawierzchni poliuretanowej;
– budowa bieżni okrężnej długości 150 m (wokół boiska wielofunkcyjnego) z wbudowaną bieżnią prostą do biegów na 60 m o
nawierzchni poliuretanowej;
– budowa boiska do gier zespołowych o nawierzchni poliuretanowej;
– budowa zeskoczni do skoków
w dal na końcu bieżni prostej;
– realizacja zestawu do ćwiczeń kalistenicznych – street
workout wraz z nawierzchnią
bezpieczną – poliuretanową;
– budowa chodników;
– wykonanie piłkochwytów;
– dostawa i montaż stałego
sprzętu sportowego i innych elementów małej architektury;
– budowa odwodnienia boisk;
– budowa oświetlenia sportowego boisk;
– wykonanie prac związanych
z uporządkowaniem terenu i rekultywacją trawników.
Zakończono realizację robót
budowlanych (oświetlenie jest
w trakcie odbioru).

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych
Urząd Dzielnicy Ursynów ogłosił konkurs plastyczny pn. „Najpiękniejsze
Szopki Bożonarodzeniowe”.
Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów ursynowskich szkół podstawowych i liceów zarówno publicznych jak i niepublicznych. Celem konkursu jest
upowszechnianie sztuki oraz ochrona dziedzictwa
kulturowego, związanego z polską tradycją. Prace
zgłoszone na konkurs będą oceniane przez jury w
szkołach, które zgłoszą swój udział. Najwyżej ocenione zostaną zaprezentowane na wystawie w holu ursynowskiego Ratusza. Czas prezentacji od dnia 20
grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r.Autorzy nagrodzonych szopek otrzymają dyplomy i upominki ufun- na 11 stycznia br. i odbędzie się w sali im. Juliana
dowane przez Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. War- Ursyna Niemcewicza. Więcej informacji wszyscy zaszawy. Podsumowanie konkursu zaplanowane jest interesowani znajdą na www.ursynow.pl.

Trwają zapisy do „Zimy w Mieście”

Ośrodek Wsparcia i Integracji
przy ul. Belgradzkiej 33. Nie zabrakło również wspólnego kolędowania przy akompaniamencie kwartetu smyczkowego z
Fundacji Sztuka i Pasja. Organizatorzy podziękowali także Pa-

ni Ewie Kolankiewicz pełnomocnikowi prezydenta m. st.
Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi za
włączenie się w nasze obchody
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza dzieci i młodzież do udziału w programie „Zima w Mieście”,
który będzie realizowany w dniach: 28.01.2019 - 8.02.2019 r. Zapisy uczestników do „Zimy w Mieście 2019” już trwają (od 4 grudnia), przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl
W 4 feryjnych placówkach edukacyjnych, zlokalizowanych w szkołach podstawowych, zostanie
zapewniona opieka dla 620 uczestników, uczniów szkół podstawowych (z wyjątkiem dzieci z oddziałów przedszkolnych). Uczestnicy programu będą mogli uczestniczyć w różnorodnych zajęciach:
artystycznych, sportowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, muzycznych czy plastycznych przygotowanych przez wychowawców. Grupy z feryjnych placówek edukacyjnych będą mogły także korzystać z dzielnicowej i miejskiej oferty zajęć: seansów filmowych, spektakli teatralnych, lekcji muzealnych czy też uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Udział we wszystkich aktywnościach jest bezpłatny!
W późniejszym terminie na stronie www.ursynow.pl w zakładce Zima w Mieście na Ursynowie urząd przedstawi harmonogram zapisów na program oraz ofertę punktów specjalistycznych
(w tym program Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz ursynowskich bibliotek), prowadzących w trakcie programu „Zima w Mieście” zajęcia: kulturalne, artystyczne i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Propozycje te będą skierowane zarówno do grup
zorganizowanych z feryjnych placówek edukacyjnych jak i indywidualnych uczestników.
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„Tajemniczy klient – pijany kierowca” bez trudu kupił alkohol
dziś specjalnie podziękować –
mówił Bogusław Prajsner.
Ranking warszawskich stacji,
przygotowany w 2018 r. przez
RoPSAN, przedstawia dokładniejszy obraz. O ile w przypadku
Orlen i Bliskiej 70 – 75% audytów zakończyło się odmową
sprzedaży alkoholu „pijanemu
kierowcy”, w przypadku pozostałych sieci odsetek odmów
sprzedaży wynosi zaledwie od
37% (Circle K) do 17 – 12% (Lukoil i Moya). Cyfry te dobitnie
pokazują, gdzie leży jedna z
przyczyn tak dużej liczby nietrzeźwych kierowców, będących
uczestnikami ruchu drogowego.

Wykroczenie
czy przestępstwo

Powszechność sprzedawania alkoholu nietrzeźwym
kierowcom na stacjach
benzynowych skłoniła
Urząd m. st. Warszawy do
zlecenia badań dokumentujących to zjawisko. Badania takie w latach 2017
– 2018 przeprowadziło
Ogólnopolskie Stowarzyszenie „RoPSAN – Rodzice
Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim” we
współpracy z Fundacją
Savant przy wsparciu
Młodzieżowej Rady m. st.
Warszawy.
Podsumowanie badań i całej
kampanii profilaktyczno – edukacyjnej odbyło się w piątek 30
listopada w Urzędzie Dzielnicy
Ursynów. W wydarzeniu uczestniczyli: Paweł Rabiej, wicepre-

zydent Warszawy, Aleksandra
Śniegocka-Goździk, radna Warszawy, przewodnicząca Komisji
Polityki Społecznej i Rodzin oraz
Bogusław Prajsner, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia RoPSAN.

Szokujący
obraz sytuacji
Badaniem w trzech edycjach
objęto ponad 90 proc. warszawskich stacji paliw, przeprowadzając łącznie 550 audytów w
130 stacjach. Audytorzy pracowali parami. Jeden z nich podjeżdżał pod stację benzynową,
bardzo dobrze udając nietrzeźwą osobę. Zataczając się i bełkocąc, z kluczykami w ręku „pijany” próbował kupić czteropak
piwa i małą wódkę. Zaraz za taką osobą na stację wchodził dru-

gi audytor, oczywiście wyglądający na trzeźwego. Gdy sprzedawca zaakceptował transakcję,
„trzeźwy” audytor zwracał mu
uwagę, że kupujący jest pijany,
ledwo trzyma się na nogach i
nie należy mu udostępniać alkoholu.
Wyniki pierwszej edycji badań w 2017 r. były porażające.
Pracownicy ponad 70% badanych stacji byli gotowi sprzedać
alkohol nietrzeźwym kierowcom. Po tym badaniu wysłano
listy interwencyjne zarówno do
menedżerów stacji, jak i do zarządów koncernów paliwowych,
a następnie zorganizowano specjalne szkolenie pokazujące jak
można rozpoznać osobę nietrzeźwą na podstawie obiektywnych kryteriów nietrzeźwości.
Wiosną 2018 r. przeprowadzono

kolejne badanie, które ukazało
istotną pozytywna zmianę, jednak niewystarczającą.
– Druga edycja badań pokazała nam, że w Warszawie mamy
aż 36% podwójnie nieodpowiedzialnych stacji benzynowych –
relacjonował Bogusław Prajsner
z RoPSAN. – Na stacjach tych
obydwa badania przeprowadzone przez audytorów zakończyły
się sprzedażą alkoholu pijanemu kierowcy. Na 40% stacji kasjerzy w pierwszym audycie zaakceptowali sprzedaż, jednak w
drugiej edycji badań odmówili,
tłumacząc nietrzeźwością kupującego. Natomiast o 22% stacji
można powiedzieć, że są tam naprawdę odpowiedzialni ludzie,
gdyż w obydwu edycjach odmówili pijanym sprzedaży alkoholu.
Menedżerom tych stacji chcemy

Przyzwolenie społeczne na
prowadzenie samochodu pod
wpływem alkoholu jest w Polsce zbyt duże. Głupkowaty
uśmiech kierowcy i wyjaśnienia, że będzie jechać powoli, zna
drogę, że to tylko kawałek – bardzo często są przyjmowane z
wyrozumiałością. Jednak skrajną bezmyślnością jest sprzedaż
alkoholu na stacjach benzynowych kierowcom o wyraźnie
„chwiejnej” postawie. Dopuszczalny poziom obecności alkoholu w wydychanym powietrzu
wynosi 0,2 promila, zaś zawartość alkoholu do 0,5 promila
oznacza popełnienie wykroczenia. Jednak jeśli kierowca dopuścił do przekroczenia 0,5 promila, popełnia przestępstwo,
skutkujące bardzo dolegliwymi
konsekwencjami prawnymi z
możliwością kary więzienia i
utraty prawa jazdy.
Dopuszczalne granice jest niezwykle łatwo przekroczyć. Już
wypicie „zwykłej” butelki piwa
(5,5%, 500 ml) powoduje uzyskanie 0,4 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu i pozwala na prowadzeniu samochodu nie wcześniej niż po 2 godzi-

nach od spożycia. Natomiast
dwie butelki piwa, wypite w ciągu pół godziny, dają już 0,8 promila i samochód bez ryzyka popełnienia przestępstwa będzie
można prowadzić nie wcześniej
niż po 4 – 5 godzinach. Niestety,
dla wielu zarówno kierowców,
jak i sprzedawców ze stacji benzynowych, fakty te są ciągle absolutną abstrakcją.

Przeciwdziałać należy
wspólnie
Głównym punktem spotkania
stało się odczytanie i podpisanie
listu intencyjnego „Warszawskiej
koalicji na rzecz odpowiedzialnej
sprzedaży alkoholu”. Intencją
dokumentu jest zachęta do
wspólnego działania różnych
środowisk w celu ograniczenia
zjawiska sprzedaży alkoholu
osobom nietrzeźwym. Do Koalicji zaproszona została młodzież i nauczyciele warszawskich szkół, właścicieli i menedżerów placówek handlowych
sprzedających napoje alkoholowe, wszyscy odpowiedzialni
przedsiębiorcy i inne osoby, dla
których bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego miasta stanowi istotną wartość.
Jako pierwsi dokument podpisali: wiceprezydent m. st. Warszawy Paweł Rabiej, a następnie
Alicja Sokół z Młodzieżowej Rady, Bogusław Prajsner ze stowarzyszenia RoPSAN, Bogusław
Mizerski z fundacji Savant oraz
przedstawiciel PKN Orlen. Dokument trafi następnie do koncernów paliwowych i różnych
środowisk społecznych.
Czy to wystarczy? Na pewno
nie, ale przecież kropla drąży
skałę. Niezbędna jest popularyzacja, nagłośnianie problemu i
co najważniejsze – blokowanie
społecznej pobłażliwości wobec
kierowców prowadzących samochochód po spożyciu alkoholu.
Bogusław Lasocki

Akcja „Świeć blaskiem z odblaskiem”

Dodaj miastu blasku

Zarzad dzielnicy Mokotw dekoruje chionkę odblaskami
Do 7 grudnia będzie można zerwać
sobie odblask z miejskiej choinki. W
wielu miejscach stolicy staną świąteczne drzewka, udekorowane odblaskowymi paskami, brelokami i
zawieszkami. To już trzeci rok akcji
Straży Miejskiej i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
Pierwsza z „odblaskowych” choinek stanie
przed centralą Straży Miejskiej m.st. Warszawy, przy ulicy Młynarskiej 43/45. Udekorowane drzewka wystawią też wszystkie
Urzędy Dzielnic oraz liczne instytucje, które zaangażowały się w akcję. Naturalne choinki świerkowe przekaże Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie.
Strażnicy miejscy i leśnicy ustawią w tym
roku łącznie ponad 30 choinek. Po zakończeniu akcji drzewka trafią do domów dziecka,

placówek pomocowych i innych osób potrzebujących.
Akcja „Świeć blaskiem z odblaskiem” ma
charakter informacyjno-profilaktyczny. Jej
celem jest zmniejszenie liczby wypadków z
udziałem pieszych, poprzez uświadamianie i zapobieganie problemowi ich słabej
widoczności. Pieszy jest najmniej chronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Często
udział w takim wypadku kończy się dla niego tragicznie.
Sytuację znacznie poprawia stosowanie
znanej zasady: „patrz i daj się zobaczyć”. Po
zmroku, nieposiadająca elementów odblaskowych osoba jest widoczna z 20-30 metrów. Zastosowanie odblasków zwiększa ten
dystans ponad pięciokrotnie: do 130-150
metrów. Taka odległość często wystarczy,
by kierowca zdążył zareagować.
MCB

Jesienna aura, wcześnie zapadający zmrok, ciemne
kurtki i płaszcze, a często także duże parasole zasłaniające większą część tułowia. Wszystko to sprawia, że
jesteśmy znacznie gorzej widoczni na drodze. Szczególnie o tej porze roku warto pomyśleć o odblasku, który
niejednemu pieszemu uratował już życie. Rusza kampania, która będzie do tego zachęcać.
– Bezpieczeństwo pieszych w Warszawie sukcesywnie poprawia
się między innymi dzięki budowie aktywnych przejść, doświetlaniu
ulic i stosowaniu innych rozwiązań, które zmuszają kierowców do
zmniejszenia prędkości. Wciąż jednak dochodzi do zbyt wielu wypadków z udziałem pieszych, których przyczyną w okresie jesienno-zimowym często jest niezauważenie przechodnia przez kierującego pojazdem. Dlatego też chcemy przypomnieć warszawiakom, jak
ważną rolę dla bezpieczeństwa pełnią nawet małe elementy odblaskowe – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.
Mimo, że zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym pieszy ma
obowiązek nosić elementy odblaskowe jedynie poruszając się po
zmierzchu poza obszarem zabudowanym, to warto je zakładać zawsze, kiedy po zmroku wychodzimy na ulicę.
Niewielki odblask przytwierdzony do ubrania, torebki, plecaka itp.
sprawia, że kierowcy mogą dostrzec pieszego nawet pięć razy wcześniej niż osobę bez elementów odblaskowych. Mieszkańcom Warszawy o tym jak ważne dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym są
odblaskowe – zawieszki, opaski i kamizelki itp. – będzie przypominać kampania „Dodaj miastu (od)blasku!”, która rusza z początkiem
listopada. Warszawiacy zobaczą grafiki z hasłem „Bądź widoczny na
ulicy” m. in. na plakatach umieszczonych na wiatach przystankowych, a także na ekranach w pojazdach komunikacji miejskiej. Dodatkowo temat używania odblasków będzie szczególnie popularyBM
zowany podczas spotkań m.in. z seniorami i młodzieżą.
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Nocna sesja samorządowa na Ursynowie i wybór nowych władz

Robert Kempa nadal burmistrzem

Zdaniem radnej

Jak chorągiewki na wietrze
Po trwającym ponad siedem
godzin posiedzeniu Rady Dzielnicy Ursynów poznaliśmy zarówno skład prezydium rady (z
nieskrywaną satysfakcją przyjmuję fakt, iż moją kandydaturę na stanowisko wiceprzewodniczącej poparli wszyscy radni), jak i skład nowego Zarządu Dzielnicy.
O ile wybór Roberta Kempy na burmistrza nie był żadnym zaskoczeniem, to
pojawienie się wśród zgłoszonych przez
niego kandydatów na zastępców przedstawiciela stowarzyszenia Otwarty Ursynów było dużą niespodzianką. Spośród wszystkich dostępnych rozwiązań,
jakie mogła przyjąć Platforma Obywatelska po zwycięskich dla niej wybo-

rach samorządowych, akurat koalicja z
Otwartym Ursynowem wydawała się
najmniej prawdopodobna.
Nie trzeba być wytrawnym znawcą
lokalnej polityki, żeby wiedzieć, że
przedstawiciele obydwu ugrupowań
nie darzyli się dotychczas sympatią, dając temu wyraz zarówno w publicznych
wypowiedziach, jak i doniesieniach składanych do różnych organów. Niewątpliwie, można nawet postawić tezę, że to
właśnie zagorzałej krytyce burmistrza
Roberta Kempy oraz bezkompromisowej walce z rządzącą Ursynowem przez
ostatnie lata koalicją Piotr Skubiszewski
zawdzięcza swój sukces w wyborach
samorządowych. Nie sądzę, aby takiej
radykalnej zmiany poglądów oczekiwali od niego jego wyborcy.

Jeszcze nie tak dawno zarówno Paweł
Lenarczyk, jak i Piotr Skubiszewski odżegnywali się od jakiejkolwiek współpracy ze skompromitowanym według
nich radnym Piotrem Karczewskim, a
próby nawiązania takiej współpracy
przez Nasz Ursynów legły u podstaw
opuszczenia przez nich tego stowarzyszenia. Dzisiaj ramię w ramię ze znienawidzonym dotychczas radnym zagłosowali na znienawidzonego dotychczas
burmistrza. Poparli Roberta Kempę, którego uznawali za współwinnego zlokalizowania bazarku w miejscu dotychczasowej pętli. A przecież to właśnie
dzięki sprzeciwowi wobec tej lokalizacji zyskali niemałe grono zagorzałych
zwolenników. Doprawdy nie wiem, którą ze stron będzie bardziej „uwierała” ta

koalicja i która ma w efekcie jej zawarcia bardziej przetrącony kręgosłup.
Lokalne ugrupowania chętnie
oskarżają partie polityczne o zniechęcanie obywateli do udziału w wyborach. Jaki wpływ na decyzje wyborców będą w takim razie miały występujące notorycznie wolty bezpartyjnych stowarzyszeń?
Katarzyna Polak
(Prawo i Sprawiedliwość)

Zdaniem radnego

Czas niechętnych odpowiedzi
Zarząd Dzielnicy Ursynów na 5 lat
ROBERT KEMPA, 43 lata, burmistrz
strzu Ursynowa Piotrze Guziale naczelnik wydziału promocji w dzielAbsolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a także studia w nicy. Ekspert samorządowy. Ursynowianin.
zakresie marketingu i zarządzania w SGH; członek PO; burmistrzem
KLAUDIUSZ OSTROWSKI, 35 lat, zastępca burmistrza
dzielnicy Ursynów był już przez ostatnie 4 lata, wcześniej pracował w
reklamie, był też wiceburmistrzem Pragi. Mieszkaniec Ursynowa,
Członek PO. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego i Społecznej Akakiedyś uprawiał biegi średniodystansowe.
demii Nauk. Od 2005 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego. Zarządzał wielomilionowymi projektami w obrębie
JAKUB BERENT, 35 lat, zastępca burmistrza
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, od 2013
Członek zarządu partii Nowoczesna, były dziennikarz, dotychczas przez 5 edycji w zespole Budżetu Partycypacyjnego w Wilanowie
w sektorze PR i marketingu, zwolennik nowych technologii, mieszkaPIOTR ZALEWSKI, 53 lata, zastępca burmistrza
niec Ursynowa.
Członek PO. Wyższe wykształcenie ekonomiczne. Trzeci raz został
BARTOSZ DOMINIAK, 42 lata, zastępca burmistrza
wiceburmistrzem Ursynowa, był też burmistrzem Pragi Północ. Ma 12
Absolwent SGH i Collegium Civitas. Wiceprzewodniczący Otwar- lat doświadczenia samorządowego. Wieloletni mieszkaniec dzielnitego Ursynowa. Kiedyś radny Warszawy; a potem przy byłym burmi- cy, pasjonat sportu.

Bogusław Lasocki
Burzliwy okres wyborczy
również na Ursynowie
wreszcie się zakończył.
Emocje związane z wyborem radnych tak naprawdę
były wstępem do pełnych
napięć, kontrowersji i niespodzianek dalszych negocjacji związanych z wyborem Zarządu Dzielnicy.

Ostatecznie jego pełny skład po- partii. Dlatego też KO zdecydoznaliśmy około pierwszej w nocy w wała się odnaleźć koalicjanta uzuśrodę 5 grudnia.
pełniającego.
Jeśli się oceniało metodą elimiNiespodzianki większe
nacji szanse grup mniejszościoi mniejsze
wych, właściwie sytuacja była klaPowszechnie dyskutowanym rowna. Z ogólnych względów potematem ostatnich dni był poten- litycznych Klub Prawa i Sprawiecjalny uzupełniający współkoali- dliwości nie wchodził raczej w racjant zwycięskiej Koalicji Obywa- chubę. Również Otwarty Ursytelskiej, utworzonej przez Platfor- nów wydawał się kandydatem
mę Obywatelską i Nowoczesną. wątpliwym, gdy się śledziło częste
Co prawda KO miała bezwzględ- awantury medialne i ostre dysną większość 13 głosów wobec kusje podczas sesji rady. Pozosta12 głosów opozycji, jednak polity- wałby więc Projekt Ursynów. Po
cy PO, nauczeni wcześniejszymi kilku dniach pozornej ciszy nedoświadczeniami, nie chcieli nie- gocjacyjnej pojawiła się jednak
pokoju, czy podczas ważnych gło- szokująca ploteczka, a potem już
sowań któryś radny nie wykaże czysty przeciek: koalicjantem zosię indywidualnym spojrzeniem stanie Otwarty Ursynów! Pełny
i nie zagłosuje przeciwko swojej obraz sytuacji przedstawił bur-

mistrz Robert Kempa podczas
briefingu poprzedzającego wtorkową (4 grudnia) sesję Rady, prezentującego koalicjantów. Uczestniczący w prezentacji wraz z Robertem Kempą, Karoliną Zdrodowską (Nowoczesna) i Tomaszem Sieradzem (PO) po lewej
stronie oraz Piotr Skubiszewski i
Paweł Lenarczyk (obaj OU) po
prawej – opowiedzieli o programach wspólnego działania, wymienili grzeczności, odżegnując
się od przeszłych, całkiem niedawnych sporów i na koniec w
symbolicznym geście połączyli
dłonie. Koalicja stała się faktem.
Następny punkt gorącego wtorku – dokończenie I sesji Rady i
wybór jej wiceprzewodniczących
– wobec zaistniałej sytuacji koali-

niach radnych Projektu Ursynów
podkreślano m. in. kontrowersyjne wystąpienia Bartosza Dominiaka, który wraz z kolegami z
Otwartego Ursynowa w swoim
czasie był bardzo zagorzałym
przeciwnikiem zarówno PO, jak i
burmistrza Kempy. Abstrahując
od zasadności zastrzeżeń radnych
PU, nie ulegało wątpliwości, że
wynik wyborów zastępców nie
może odbiec od zaplanowanego.
Jednak upór obu stron – zadawania trudnych pytań, brak odpowiedzi na niektóre, ponowne zadawanie pytań itd. – spowodowały, że wybór zastępców został dokonany dopiero po północy. Oczywiście, zgodnie z konsekwencjami
koalicją absolutZarząd, czyli quo vadis dysponowania
nie większościową, wszyscy zgłokoalicjo...
szeni przez burmistrza kandydaWybór Roberta Kempy na sta- ci stali się jego zastępcami.
nowisko burmistrza Ursynowa był
Podział obowiązków
poniekąd sprawą techniczną. JeZarządu
dyny kandydat, niewątpliwie
Zgodnie z logiką, PO uzyskała
wcześniej uzgodniony w gremium
większościowym, powrócił na większość w nowym Zarządzie,
swoje dotychczasowe miejsce. Na- zostawiając sobie zarazem najważtomiast propozycja obsadzenia niejsze kompetencje.
I tak burmistrz Robert Kempa
stanowisk zastępców, zaproponowanych (a faktycznie przedsta- będzie nadzorował pracę:
Wydziału Infrastruktury, Wywionych) przez burmistrza, stała
się zaczynem do dłuższych roz- działu Kadr i Funduszy Europejważań części radnych. Wśród skich, Wydziału Komunikacji Spozgłoszonych przez Roberta Kem- łecznej, Wydziału Organizacyjnepę kandydatów – Jakuba Beren- go, Wydziału Oświaty i Wychowata z Nowoczesnej, Bartosza Do- nia, Wydziału Zamówień Publiczminiaka z Otwartego Ursynowa, nych, Samodzielnego JednoosoKlaudiusza Ostrowskiego i Piotra bowego Stanowiska Pracy ds. KonZalewskiego (obaj PO), chyba naj- troli, stanowiska Systemu Kontroczęściej wymienianym podczas li Zarządczej dla Dzielnicy oraz
dyskusji nazwiskiem był Domi- Dzielnicowe Biuro Finansów
niak. W emocjonalnych wystąpie- Oświaty.
cyjnej nie mógł przynieść wielkich niespodzianek. Jako kandydatów na zastępców zgłoszono
Kamila Orła (Projekt Ursynów),
Katarzynę Polak (Prawo i Sprawiedliwość), Piotra Skubiszewskiego (Otwarty Ursynów) i Karolinę Zdrodowską (Nowoczesna –
KO). Ponieważ przegłosowano
wcześniej wybór trojga zastępców, nie wywołała zdziwienia lista wybranych zastępców przewodniczącego Rady, na której
znaleźli się: Katarzyna Polak (25
głosów), Karolina Zdrodowska
(22 głosy), Piotr Skubiszewski
(20 głosów). Ostatnie miejsce, już
poza listą, uzyskał Kamil Orzeł (5
głosów).

Zastępca burmistrza Jakub Berent, z doświadczenia piarowiec i
dziennikarz, będzie nadzorować
pracę: Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Mienia,
Wydziału Obsługi Mieszkańców,
Wydziału Spraw Społecznych i
Świadczeń oraz w sprawach dotyczących zakresu działania Dzielnicy Ursynów – Ośrodek Pomocy
Społecznej, a poza tym współpracować z Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.
Zastępca Bartosz Dominiak,
będzie nadzorować pracę Wydziału Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń, Wydziału Ochrony
Środowiska, Wydziału Zasobów
Lokalowych oraz będzie współpracować z Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Zastępca burmistrza Klaudiusz
Ostrowski będzie nadzorować pracę Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i Informatyki, Wydziału Budżetowo-Księgowego,
Wydziału Kultury, Zespołu Obsługi Rady oraz w sprawach dotyczących zakresu działania Dzielnicy
Ursynów:
Bibliotekę Publiczną im. J.U.
Niemcewicza i Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów
Zastępca burmistrza Piotr Zalewski – jedyny zastępca wybrany
na kolejną kadencję, będzie nadzorować pracę Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału
Prawnego, Wydziału Sportu i Rekreacji oraz w sprawach dotyczących zakresu działania Dzielnicy
Ursynów – Ursynowskie Centrum
Sportu i Rekreacji.

Na wtorkowej sesji Rady Dzielnicy miałem przyjemność złożyć
ślubowanie i objąć mandat radnego. Poznaliśmy także nową
koalicję, która uformowała się
w Radzie i za sprawą której wybrano Zarząd Dzielnicy.
Trzeba przyznać, że jej skład był sporym zaskoczeniem dla radnych i z
pewnością zdziwi także mieszkańców,
bowiem Koalicja Obywatelska (PO +
.N) zawarła porozumienie z radnymi
komitetu, z którego startował... Piotr
Guział.
Na stanowisko burmistrza został ponownie wybrany Robert Kempa, który
tym razem był jedynym kandydatem.
Co ciekawe, wsparł go nawet Piotr Skubiszewski – ten sam, który 4 lata temu
przegrał wybory na burmistrza właśnie
z Kempą. Ponieważ ta kandydatura była przewidywana, a burmistrz jest doskonale wszystkim znany, sam wybór
nie wzbudził wielkiej dyskusji.
Znacznie więcej emocji pojawiło się w
momencie przedstawienia kandydatów
na wiceburmistrzów. Najwięcej kontrowersji wzbudził reprezentant Otwartego Ursynowa, pan Bartosz Dominiak.

Znany z niezwykle ostrej krytyki Roberta Kempy w ostatniej kadencji, dawny partyjny kolega Piotra Guziała i naczelnik w urzędzie za czasów jego burmistrzowania, był naprawdę dużym zaskoczeniem dla wszystkich. Choć radni
parokrotnie pytali co spowodowało tak
radykalną zmianę zdania (jeszcze kilka
miesięcy temu nie zostawiał suchej nitki na burmistrzu), to żadne sensowne
odpowiedzi nie padły.
Ogólnie widać było sporą niechęć nowego Zarządu do udzielania jakichkolwiek, konkretnych odpowiedzi. O wiele rzeczy trzeba było pytać wielokrotnie,
bo kandydaci odpowiadali bardzo pokrętnie lub w ogóle pomijali niektóre
pytania. To zupełnie niepotrzebnie wydłużyło czas sesji, która przeciągnęła
się aż do pierwszej w nocy! Co nie mniej
dziwne, na wiele pytań zadawanych
kandydatom na wiceburmistrzów odpowiadał burmistrz Robert Kempa. Czyżby nie miał zaufania do swoich nowych
zastępców?
Postanowiliśmy jednak nie odpuszczać i do skutku pytać o rzeczy najbardziej istotne dla mieszkańców. Po parokrotnym „maglowaniu” udało mi się

wreszcie uzyskać odpowiedź na pytanie
dotyczące zwężania ulic. Warto przypomnieć, w ubiegłej kadencji przedstawiciele Otwartego Ursynowa byli zdecydowanymi zwolennikami zwężania
ursynowskich dróg na rzecz tworzenia
na nich pasów rowerowych. Pan Dominiak wprost pisał wówczas, że realizacja projektu zwężenia ul. Beli Bartóka i Jastrzębowskiego, wyłonionego w
Budżecie Partycypacyjnym, jest „obowiązkiem władz dzielnicy”. Na szczęście wczoraj uzyskałem zapewnienie, że
tego typu zmiany nie będą wprowadzane bez dodatkowych konsultacji z
mieszkańcami danej okolicy. Będę pilnował nowych władz, aby z tej deklaracji się wywiązały.
Koalicja przedstawiła też swój program. Trzeba przyznać, że jest on bardzo ambitny i wymaga naprawdę dużego wsparcia ze strony władz miasta.
Choć z większością jego punktów się
zgadzam, starałem się uzyskać odpowiedzi dotyczące konkretnych sposobów realizacji zawartych w nim postulatów. Niestety, także i w tym przypadku większość odpowiedzi była bardzo
ogólnikowa lub wręcz wymijająca. Pa-

pier wszystko przyjmie, ja natomiast
będę bacznie przyglądał się faktycznej
realizacji zapisanych w tym programie
obietnic.
Przyznam też, że byłem bardzo zaskoczony postawą radnych koalicyjnych,
którzy byli ewidentnie niezadowoleni z
ilości zadawanych przez nas pytań. Być
może, różnie pojmujemy rolę radnego –
ja uważam, że naszym obowiązkiem
jest właśnie bardzo skrupulatne kontrolowanie pracy Zarządu i dbanie o to,
aby działał w najlepszym interesie
mieszkańców Ursynowa. Ja mogę zadeklarować Państwu, że przez najbliższe
lata tej kadencji będę niezmiennie o ten
interes dbał.
Antoni Pomianowski
(Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa)

Zdaniem radnych

Nowa koalicja szansą na sprawne rządzenie
W dniu 4 grudnia stowarzyszenie Otwarty Ursynów oraz Koalicja Obywatelska zawarły porozumienie koalicyjne. Dzięki temu powstała w radzie dzielnicy
stabilna większość, składająca
się z 16 radnych i umożliwiająca
sprawne rządzenie dzielnicą.
Zdecydowaliśmy się na stworzenie
koalicji, ponieważ liczymy, że dzięki temu będziemy mieli szansę realizować
wspólnie ustalony pomiędzy członkami
porozumienia – program zrównoważonego rozwoju Ursynowa. W porozumieniu programowym zawarliśmy konkretne sprawy, które były poruszane przez
osoby związane z Otwartym Ursynowem. Są to m. in.:
! budowa n na Zielonym Ursynowie
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
! budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej i bieżni
! utrzymanie terenu zielonego
wzdłuż al. KEN przy ul. Polaka, oraz zagwarantowanie, że bazarek na pętli autobusowej zostanie przeniesiony po zakończeniu budowy tunelu do innej lokalizacji
! zabieganie o parku na miejscu Placu Wielkiej Przygody, stworzenie Parku
Polskich Wynalazców przy ul. Szolc-Rogozińskiego, rozbudowa parku pod
Kopą Cwila zawierającego fontannę,
parku linearnego nad obwodnicą i Parku Cichociemnych

! stworzenie mapy zazieleniania
dzielnicy i konsekwentne sadzenie
drzew i krzewów
! pakiet dla obszaru Kłobuckiej zawierający modernizację drogi, miejsc
postojowych, odwodnienie i poprawę
komunikacji
! przeciwdziałanie systemowi dwuzmianowości, poprzez stworzenie ponad 1000 miejsc w szkołach podstawowych, stworzenie ponad 500 kolejnych
bezpłatnych miejsc w żłobkach, 600 kolejnych bezpłatnych miejsc w przedszkolach
! uspójnienie sieci rowerowej na
Ursynowie (w tym budowa drugiej nitki drogi dla rowerów wzdłuż al. KEN –
po stronie wschodniej), modernizacja
fragmentów dróg rowerowych niespełniających obecnych standardów jakości, w tym likwidacja wysokich krawężników, budowa nowych stacji roweru
miejskiego
!modernizacja dzielnicowych chodników (wyrównanie, dostosowanie do
potrzeb osób niepełnosprawnych, seniorów, rodziców z wózkami oraz
„uwolnienie” ich od samochodów), zapewnienie większej ilości mebli miejskich, likwidacja przedeptów
! rozwój systemu melioracji, kanalizacji deszczowej, budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i infrastruktury drogowej na Zielonym Ursynowie
! stworzenie Centrów Aktywności
Seniora

! wydłużenie godzin pracy Urzędu
Dzielnicy Ursynów
W tej kadencji nasza dzielnica stoi
przed wieloma wyzwaniami. Przede
wszystkim są to: powodująca liczne
uciążliwości budowa Południowej Obwodnicy Warszawy, podnoszenie jakości edukacji, walka ze smogiem, komunikacja, transport publiczny i mobilność, zapewnienie dobrej oferty kulturalnej oraz pozostałych usług publicznych dla wszystkich grup pokoleniowych, w tym seniorów, zazielenianie
dzielnicy, w tym tworzenie nowych i
rozwój już istniejących parków, czy też
wzmacnianie partycypacji obywatelskiej. Stawienie czoła tym wyzwaniom
wymaga współpracy. Jesteśmy przekonani, że mieszkańcy oczekują od nas
współdziałania na rzecz budowania
wspólnoty, jaką jest Ursynów, że nie akceptują przenoszenia atmosfery z Wiejskiej na lokalny szczebel. Nasza decyzja
o wejście do koalicję została powzięta,
gdyż programy Koalicji Obywatelskiej i
Otwartego Ursynowa były zbieżne w
wielu punkach, a mieszkańcy Ursynowa

mogą tylko na tym zyskać. Zawarcie
porozumienia daje bowiem szansę na
poprawienie jakości życia publicznego
w naszej dzielnicy oraz na realizację postulatów, o które wspólnie z mieszkańcami konsekwentnie zabiegamy.
Jako Otwarty Ursynów dołożymy
wszelkich starań aby ciągle dostrzegać Państwa potrzeby i na nie odpowiadać. W nowym Zarządzie Dzielnicy
stowarzyszenie Otwarty Ursynów reprezentuje Bartosz Dominiak, który
jest odpowiedzialny za sprawy związane z ochroną środowiska, zasobami lokalowymi i działalnością gospodarczą.
Z wszelkimi sprawami możecie Państwo zwracać się do nas za pośrednictwem e-mail: stowarzyszenie@otwartyursynow.pl;
www.facebook.com/otwartyursynow, tel. 607
323 031 (Piotr Skubiszewski), 501
505 912 (Paweł Lenarczyk).
Leszek Lenarczyk
Paweł Lenarczyk
Piotr Skubiszewski
Radni stowarzyszenia
Otwarty Ursynów
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W Domu Sztuki owacje na stojąco

Huczne świętowanie Na Uboczu
Wyjątkowo uczczono setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości w przedszkolu Nr 395
im. Barbary Lewandowskiej przy ul. Na Uboczu 9.
Pierwszego dnia - 8 listopada - dzieci ze wszystkich grup
(w liczbie przekraczającej 200
przedszkolaków ) wyszły na
“Spacer Niepodległości” na ulice Natolina. Dzieci miały, przygotowane wcześniej z rodzicami, bibułkowe kwiaty. Wręczały je napotkanym przechodniom. Jedna z grup pięciolatków doszła aż do Hospicjum
Onkologicznego im. Św. Krzysztofa. Dla przebywających tam

pacjentów przekazano kotyliony
w barwach narodowych i okolicznościowy plakat.
Drugiego dnia - 9 listopada odświętnie ubrane przedszkolaki, z przypiętymi do ubranek
kotylionami zebrały się, aby
wspólnie zaśpiewać hymn.
Wszyscy byli bardzo przejęci.
Dzieci zaśpiewały 4 zwrotki
“Mazurka Dąbrowskiego” włączając się w ogólnopolską akcję jednoczesnego śpiewania
hymnu Polski w placówkach
oświatowych.
Trzeciego dnia uroczystości 13 listopada, dzieci wystąpiły z
programem artystycznym. Śpiewano patriotyczne pieśni, recy-

towano okolicznościowe wiersze. Najstarsze przedszkolaki
uroczyście zatańczyły poloneza.
Tradycyjnie, w przedszkolu gościliśmy przedstawicieli zaprzyjaźnionych z nami instytucji “Caritas” przy kościele Ofiarowania Pańskiego, Hospicjum
Onkologicznego im. Św. Krzysztofa oraz przedstawicieli wojska.
Tegoroczną uroczystość uświetniły występy uczniów ze Szkoły
Nr 336 - recytacja i występ chóru szkolnego.
W przedszkolu zorganizowano też wystawę zdjęć pamiątek
rodzinnych i skanów rodzinnych
fotografii z całego okresu niepodległości. Rodzice naszych
wychowanków odpowiedzieli
ochoczo na prośbę nauczycielek. Przekazując fotografie, dzielili się z nami opowieściami dotyczącymi wydarzeń rodzinnych. Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem - pojawiają się nowe fotografie i ...
obiekty ( pamiątki rodzinne wycofane z obiegu nominały
banknotów ).
Z niecierpliwością oczekuję (
wraz z moimi wspaniałymi
przedszkolakami ) uroczystości
z okazji 101 rocznicy.
Małgorzata Salnik

Grinch znów kradnie Święta
„Grinch“ w reżyserii Yarrowa Cheneya i Scotta Mosiera, czyli kolejna adaptacja klasycznej opowieści dla dzieci amerykańskiego autora, działającego pod pseudonimem Dr.
Seuss, jest niezwykle urokliwą animacją dla całej
rodziny, sporządzoną w
sam raz na Święta.
Grinch jest wielkim zielonym
człekokształtnym stworem,
mieszkającym samotnie (no, z
wiernym psem Maxem) we
wnętrzu spiczastej góry, znajdującej się w pobliżu miasteczka Ktosiowo, zamieszkałego
przez roześmiane i dobroduszne
Ktosie. Mieszkańcy cały rok są
niezwykle radośni, ale w okresie
świątecznym ich pozytywne nastawienie nasila się podwójnie,
czy jak w tym roku zażyczyła
sobie pani burmistrz, potrójnie.
Ogólna życzliwość, płomienne

uśmiechy, dobre rady i pomocne dłonie wyciągane z każdej
strony, niezmiernie irytują zielonego stwora, który czuje się
wśród promiennie uśmiechniętych Ktosiów, jak zwyczajny odludek. „Przez 53 lata znosiłem to
piekielnie Święto. Czas wreszcie
coś z nim zrobić”, zakrzyknie po
jednej z wyjątkowo „nieprzyjemnych” wypraw do miasta.
Tak rodzi się plan. Plan ukradzenia Świąt.
Postać Grincha oraz jego niecny plan pozbycia się Świąt Bożego Narodzenia po raz kolejny
wraca w popkulturze. Oryginalna opowieść powstała w 1957
roku, krótkometrażowa animacja pochodzi z 1966, zaś słynna
wersja aktorska z Jimem Careyem, kończy w tym roku osiemnaście lat. Historia, z której dowiadujemy się co jest prawdziwą
magią świąt, towarzyszy więc w
różnych odsłonach kolejnym po-

koleniom widzów i zaraża swoją pozytywną energią, ucząc ich
co jest najważniejsze w tym
okresie roku.
Najnowsza wersja poszerza
znane z poprzednich odsłon
przygody i perypetie głównego
bohatera, wprowadzając nowe
postaci oraz nowe motywacje
działania większości z nich, dlatego przysparza radości, nawet
tym, którzy zaznajomieni są z
historią. Jednocześnie doskonale wyczuwa co leżało u podstaw
sukcesu tej opowieści u jej zarania i umiejętnie buduje napięcie
oraz sympatie i antypatie wobec
postaci, bazując na prostych i łatwych do utożsamienia się mechanizmach.
Film wchodzi do kin w wersji dubbingowej. Trochę szkoda, biorąc pod uwagę, że w oryginale głosu Grinchowi podkłada Benedict Cumberbatch, czyli ukochany przez wszystkich
Sherlock Holmes z doskonałego serialu BBC. Na szczęście
polski dubbing stoi na wysokim poziomie, a Jarosław Boberek w tytułowej roli, jak zwykle
dwoi się i troi, aby włożyć w
bohatera swój autorski rys i
przedstawić go jako wielowymiarową postać.
„Grinch” to idealna odskocznia od przedświątecznego szaleństwa, która jednocześnie porządnie potrafi wkręcić nas w
klimat zbliżających się uroczystości. Urokliwe!
Michał Kaczoń

Bardzo muzycznie zrobiło się w ostatnich dniach w Domu Sztuki SMB „Jary”
na Ursynowie. W pierwszą grudniową
sobotę młoda, ambitna śpiewaczka Hanna Korzeniowska wystąpiła z recitalem
„Idąc powracam”, w którym songi z musicali zaśpiewała tak ciekawie pod
względem wokalnym i efektownie od
strony choreograficznej, że publiczność
zgotowała jej owację na stojąco.
Był to też sukces akompaniatorki – pianistki
Magdaleny Mazanki, choreografki Aleksandry
Cacko, autorki niektórych przekładów tekstów
piosenek Anny Hautz, scenarzystki i reżyserki recitalu Moniki Oliszewskiej oraz ekipy technicznej
Domu Sztuki, która zadbała o właściwe nagłośnienie i oświetlenie.
Nazajutrz odbył się familijny koncert edukacyjny z cyklu „Tam, gdzie gra muzyka”, jak zawsze w grudniu – Bożonarodzeniowy. Nosił nazwę
„Kolędy inaczej. Muzyka świąteczna z różnych
stron świata”. Trzy młode, sympatyczne instrumentalistki: skrzypaczka Anna Natalicz, pianistka Anna Martyniuk-Tofiluk i grająca na wenezuelskim instrumencie strunowym cuatro (podobnym do gitary) Eva Pilat, tworzące zespół Muzyka łączy, sprawiły, że był to jeden z najbardziej
udanych koncertów świątecznych w Domu Sztuki w ostatnich latach. Zachwycona dziecięca i dorosła publiczność brała w nim aktywny udział,
śpiewając i grając na małych instrumentach perkusyjnych razem z artystkami utwory związane z
Bożym Narodzeniem, pochodzące z Europy (w
tym oczywiście z Polski), Ameryki Południowej i
Afryki. Przy okazji słuchacze wiele dowiedzieli
się o zwyczajach związanych z tego rodzaju mu-

zyką na poszczególnych kontynentach. Koncert
został sfinansowany ze środków Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.
We wtorek, w Galerii Domu Sztuki, dokonano
otwarcia kolejnej wystawy zdjęć artystycznych,
wykonanych telefonami komórkowymi – PhotoPhoneArt 4. Cóż mógł mieć wspólnego wernisaż
z muzyką? Otóż jego i tak swobodną, fajną atmosferę podgrzeli dwaj muzycy – pianista Robert
Osan i saksofonista Paweł Pełczyński. Tym sposobem wrażeniom wizualnym (z roku na rok PhotoPhoneArt prezentuje coraz wyższy poziom, w
czym zasługa także współinicjatorów przedsięwzięcia, Janusza Kasprzaka i Mariusza Kubiaka)
towarzyszyły słuchowe: wernisaż zamienił się w
jam session. Kto nie był, niech żałuje.
ABU
Foto Ewa Hautz

Bez krosna, bez koloru w Galerii Działań
Ada Lewicka i Agnieszka
Palińska są tegorocznymi
absolwentkami Wydziału
Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom przygotowywały w pracowni profesora Wojciecha Zubali.
Pomimo że obie artystki posługują się medium malarskim,
ich prace nie przypominają tradycyjnych obrazów. Płótna Ady
Lewickiej pozbawione są krosien. Agnieszka Palińska ograniczyła gamę barwną do minimum, używając jedynie czarnej,
nanoszonej bezpośrednio na
grunt farby.
Malarstwo Ady Lewickiej jest
inspirowane naturą. Pewne traumatyczne zdarzenie z dzieciństwa sprawiło, że obserwacja
przyrody stała się dla niej ucieczką od świata realnego w świat
magiczny, pełen fascynujących
kolorów i kształtów. Wykształciła w sobie zdolność kontemplacyjnego przyglądania się naturalnym zjawiskom. Szczególnie
fascynuje ją obserwowanie powierzchni wody i przesmyków
światła między gałęziami. W
swoich pracach Lewicka stara się

wychodzić poza ograniczenia
zmysłowo-postrzeżeniowego widzenia świata. Lubi eksperymentować, maluje sprayami i aero-

grafem. Chce, żeby jej malarstwo
miało efemeryczny charakter,
dlatego nie naciąga prac na blejtramy. Poza pracami malarskimi
na wystawie prezentowane są
również jej reliefy, które stworzyła w Pracowni Struktur Wizualnych pod okiem profesora
Jacka Dyrzyńskiego. Prace z pa-

pieru i pianki modelarskiej inspirowane są powidokami i teorią
unizmu Strzemińskiego. Reliefy
składają się z neutralnych elementów, które dają wielobarwne
refleksy. Białe z pozoru płaszczyzny świecą neonowym światłem.
Punktem wyjścia dla ascetycznych obrazów Agnieszki Palińskiej stał się surowy, zimowy pejzaż Bieszczadów. Jej prace są
wyrazem oporu, cichego buntu,
wobec nadmiaru bodźców i informacji. Proces ich powstawania polegał na eliminacji wszystkiego co zbędne, co mogłoby
rozpraszać uwagę. W wyczyszczonym, niemal monochromatycznym krajobrazie pokrytych
śniegiem połonin, odsłaniają się
niedostrzegalne
zazwyczaj
struktury, drobne formy uśpionego życia. Pojedyncze suche pędy, źdźbła traw stają się pełnoprawnymi bohaterami obrazów.
Zbliżone do kaligraficznego zapisu prace powstają na własnoręcznie przygotowanych płótnach, w których istotną rolę odgrywa naturalny kolor podobrazia. Zrealizowano dzięki wsparciu Wydziału Kultury m. st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów.

Trzy dni rocka w DK SMB Imielin

Tak iM Rock Scena świętowała 20 lecie grania
Zapraszamy do DK SMB Imielin przy Dereniowej 6 na trzy dni rocka. 7 i 8 grudnia (piątek i sobota)
17:00 - 21:00 Warsztaty Rockowe iM Granie, czyli ćwiczenia i konsultacje z profesjonalnymi muzykami
w zakresie gitary basowej, gitary elektrycznej, wokalu oraz perkusji. 9 grudnia (niedziela), godz. 18:00
iM Rock Koncert - Mikołajki 2018
W programie dobry rock na żywo w wykonaniu zespołu Obciach, uczestników warsztatów. Będą
też niespodzianki muzyczne oraz poczęstunek i ekspozycja dotycząca historii iM Rock Sceny. Imprezę
prowadzi Piotr Zworski. Jednocześnie zapraszamy na wystawę poświęconą 20 leciu iM Rock Sceny,
która ma miejsce w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Ursynów przy al. KEN 61 do 17 grudnia. Na
f o t o : Wo l h a
wszystkie imprezy wstęp wolny.

11

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 9/3, 9/4, 9/5), 10 (10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5), 11
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach (11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5), 12/1 (12/3, 12/4, 12/5,
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 12/6, 12/7), 15 (15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5), 16
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia (16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5), 17 (17/1, 17/2, 17/3,
się, że w dniu 12 października 2018 r., zostało wszczęte 17/4, 17/5), 18 (18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5), 19
postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację (19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5), 20 (20/1, 20/2, 20/3,
23/6, 23/7,
inwestycji drogowej pn.: „Budowa południowego wylotu 20/4, 20/5), 22 (22/1, 22/2, 22/3), 23/3 (2
29/1,
z Warszawy drogi ekspresowej S-7
7 na odcinku od węzła 23/8), 24 (24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5), 29 (2
Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do 29/2, 29/3, 29/4), 30 (30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5),
obwodnicy Grójca – Odcinek „A” od węzła „Lotnisko” 31/1 (31/3, 31/4, 31/5, 31/9, 31/10), 31/2 (31/6, 31/7,
(bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) 31/8, 31/11, 31/12), 32 (32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5),
o długości odcinka ok. 6,64 km”. Wniosek ostatecznie 34 (34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5), 43 (43/1, 43/2,
uzupełniony w dniu 19 listopada 2018 r., po wezwaniu 43/3, 43/4, 43/5), 45 (45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5),
organu z art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 47 (47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5), 50 (50/1, 50/2,
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z2018r., 50/3, 50/4, 50/5), 53 (53/1, 53/2, 53/3, 53/4), 54
(54/1, 54/2), 55 (55/1, 55/2, 55/3, 55/4), 56/2 (5
56/3,
poz. 2096).
58/3, 58/4,
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor 56/4, 56/5), 57 (57/1, 57/2, 57/3), 58/1 (5
60/1, 60/2, 60/3), 61
Dróg Krajowych i Autostrad, działający przez 58/5), 59 (59/1, 59/2, 59/3), 60 (6
62/1, 62/2, 62/3), 63 (63/1,
pełnomocnika Pana Pawła Tuszyńskiego.
(61/1, 61/2, 61/3), 62 (6
63/2, 63/3), 64/1 (6
64/3, 64/4, 64/5, 64/6), 65/1 (65/2,
Działki usytuowania obiektu:
65/3), 66/1 (66/2, 66/3), 67/3, 67/4 (6
67/14, 67/15,
67/17, 67/18), 67/6 (6
67/19, 67/20),
- działki w projektowanym pasie drogowym, 67/16), 67/5 (6
67/12, 67/13), 68 (68/1, 68/2), 69/3 (6
69/14,
przeznaczone do przejęcia pod inwestycję (tłustym 67/7 (6
69/10, 69/11, 69/12), 69/6,
drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie 69/15, 69/16), 69/4, 69/5 (6
69/8, 69/9, 69/13), 71 (7
71/1, 71/2, 71/3, 71/4,
dla inwestycji, w nawiasach numery działek po podziale): 69/7 (6
72/1, 72/2), 73 (7
73/1, 73/2, 73/3, 73/4,
71/5), 72 (7
m. st. Warszawa, Dzielnica Ursynów
73/5), 74, 75 (75/1, 75/2, 75/3), 76/1 (76/10, 76/11,
76/12, 76/13), 77/6 (77/21, 77/22), 77/11 (7
77/17,
obręb 1-0
09-2
27:
6/5, 6/6), 6/3, 6/4 (6
6/7, 6/8), 8/1 77/18, 77/19, 77/20), 78/1 (78/2, 78/3, 78/4, 78/5),
dz. nr ew. 6/1 (6
83/1, 83/2), 84 (8
84/1, 84/2), 86 (8
86/1, 86/2, 86/3),
8/5, 8/6), 8/3, 8/4 (8
8/7, 8/8), 10/3, 10/4 (1
10/5, 10/6) 83 (8
(8
88/2, 88/3), 89/1 (8
89/2,
87 (87/1, 87/2, 87/3), 88/1 (8
obręb 1-0
09-2
28:
89/3, 89/4), 90, 91, 92, 93, 94, 95/1, 95/2, 96, 97,
147/8, 147/9), 148 (1
148/1, 148/2), 149 (1
149/1,
1/5, 1/6), 2/3, 2/4 (2
2/5, 2/6), 3/3, 147/2 (1
dz. nr ew. 1/3, 1/4 (1
3/5, 3/6), 4/2 (4
4/5, 4/6), 4/4, 5/2 (5
5/5, 5/6), 5/4, 149/2), 192 (192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 192/5), 200
3/4 (3
203/1,
6/5, 6/6), 6/4, 7/4, 7/6, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, (200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 200/5), 203 (2
6/2 (6
13/2, 14/2, 15/2, 16/2, 39/1, 39/2, 39/3 (3
39/7, 39/8) 203/2, 203/3, 203/4, 203/5), 208/1 (208/3, 208/4,
208/5, 208/6, 208/7), 209 (2
209/1, 209/2, 209/3,
220/2, 220/3, 220/4), 221 (221/1,,
obręb 1-0
09-3
36:
209/4), 220/1 (2
227/26, 227/27), 227/5 (227/23,
1/5, 1/6), 1/3, 1/4, 4 (4
4/1, 4/2), 5 221/2), 227/4 (2
dz. nr ew. 1/2 (1
228/1, 228/2), 229 (2
229/1,
5/3, 5/4), 6 (6
6/4, 6/5), 8 (8
8/1, 8/2), 10 (1
10/1, 10/2), 227/24, 227/25), 228 (2
(5
12/1, 12/2), 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 229/2, 229/3, 229/4), 230 (230/1, 230/2, 230/3,
12 (1
232/4, 232/5, 232/6, 232/7, 232/8),
19/2, 20/1, 20/2 (2
20/3, 20/4), 25, 26 (2
26/1, 26/2), 27 230/4), 232/3 (2
27/1, 27/2), 29/2 (2
29/14, 29/15), 29/3, 29/4, 29/6, 239 (239/1, 239/2), 240 (240/1, 240/2, 240/3)
(2
29/7, 29/5, 29/8
obręb Nowa Wola:
132/1, 132/2), 135 (1
135/1, 135/2),
obręb 1-0
09-4
45:
dz. nr ew. 132 (1
137/1, 137/2), 139 (1
139/1, 139/2), 140 (1
140/1,
6/1, 6/2), 7 (7
7/1, 7/2)
137 (1
dz. nr ew. 6 (6
142/1, 142/2), 143 (1
143/1, 143/2, 143/3,
140/2), 142 (1
obręb 1-0
09-4
46:
143/4, 143/5), 144 (144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 144/5,
145/1, 145/2, 145/3), 146/1 (1
146/3,
1/1, 1/2), 2/1 (2
2/8, 2/9), 2/2 (2
2/3, 2/4, 144/6), 145 (1
dz. nr ew. 1 (1
148/1, 148/2), 149,
3/6, 3/7), 4/1, 4/2 (4
4/5, 4/6), 5 (5
5/1, 5/2, 146/4), 147 (147/1, 147/2), 148 (1
2/5), 3/2 (3
150/8, 150/9), 150/2 (1
150/10, 150/11), 150/3
7/1, 7/2, 7/3), 8 (8
8/1, 8/2) 150/1 (1
5/3), 6 (6/1, 6/2, 6/3), 7 (7
150/12, 150/13), 150/4 (1
150/14, 150/15), 150/5
(1
(150/16, 150/17), 150/6 (1
150/18, 150/19), 150/7, 151
obręb 1-0
09-4
47:
151/1, 151/2), 160/2 (160/3, 160/4, 160/5, 160/6,
1/10, 1/11), 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 13 (1
dz. nr ew. 1/2 (1
174/1, 174/2), 175 (175/1,
13/1, 13/2), 14 (1
14/1, 14/2), 15, 16 (1
16/1, 16/2), 17 160/7, 160/8, 160/9), 174 (1
(1
178/1,
17/1, 17/2), 18, 19, 20/2, 20/3, 20/4, 21/2 (2
21/3, 175/2, 175/3), 177 (177/1, 177/2, 177/3), 178 (1
(1
179/1, 179/2, 179/3, 179/4),
22/5, 22/6), 23/2 (2
23/3, 23/4), 24/2 178/2, 178/3, 178/4), 179 (1
21/4), 22/4 (2
182/43, 182/44), 182/2, 182/3, 182/4 (1
182/45,
24/3, 24/4), 25 (2
25/1, 25/2)
182/1 (1
(2
182/46), 182/5, 182/7, 182/8 (1
182/47, 182/48), 182/9
182/49, 182/50), 182/10 (182/35, 182/36, 182/41),
obręb 1-0
09-4
48:
(1
182/39, 182/40,
2/3, 2/4), 4/2 (4
4/3, 4/4), 5 (5
5/1, 182/11 (182/37, 182/38), 182/14 (1
dz. nr ew. 1, 2/2 (2
183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5), 184
7/1, 7/2), 8 (8
8/1, 8/2), 14/4 (1
14/8, 14/9), 182/42), 183 (1
5/2), 7 (7
14/5, 14/6, 14/7 (1
14/10, 14/11)
(184/1, 184/2, 184/3, 184/4, 184/5), 185 (185/1, 185/2,
185/3, 185/4, 185/5), 186 (1
186/1, 186/2, 186/3), 188
obręb 1-0
09-5
54:
(188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 188/5, 188/6, 188/7),
1/8, 1/9), 1/6, 1/7 (1
1/10, 1/11), 189 (189/7, 189/8), 190/4 (190/6, 190/7), 190/5
dz. nr ew. 1/4, 1/5 (1
191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/8,
2/1, 2/2), 3 (3
3/1, 3/2), 4 (4
4/1, 4/2), 5 (5
5/1, 5/2), 6, (190/8, 190/9), 191 (1
2 (2
7/1, 7/2), 8 (8
8/1, 8/2), 9, 10 (1
10/1, 10/2), 11 (1
11/1, 191/9), 192/11 (191/12, 191/13, 191/14, 191/15,
7 (7
13/1, 13/2), 21 (2
21/1, 21/2), 32 (3
32/1, 191/16, 191/20, 191/21), 193/13 (193/16, 193/17,
11/2), 13 (1
194/1, 194/2, 194/3),
33/1, 33/2)
193/18, 193/19, 193/23), 194 (1
32/2), 33 (3
196 (196/1, 196/2, 196/3), 197 (197/1, 197/2, 197/3),
198/1, 198/2), 201/2 (201/5, 201/6, 201/7), 202
198 (1
obręb 1-0
09-5
55:
3/6, 3/7), 3/3 (3
3/4, 3/5), 4 (4
4/1, (202/1, 202/2, 202/3, 202/4), 203/2 (203/3, 203/4,
dz. nr ew. 3/2 (3
5/1, 5/2), 6 (6
6/1, 6/2), 7/1 (7
7/3, 7/4), 7/2 203/5), 204 (204/1, 204/2, 204/3), 205 (205/1, 205/2,
4/2), 5 (5
240/1, 240/2, 240/3), 241 (2
241/1,
205/3, 205/4), 240 (2
7/5, 7/6), 12 (1
12/1, 12/2), 13 (1
13/1, 13/2)
(7
241/2), 242 (2
242/1, 242/2), 243, 244, 245, 248/6
(248/12, 248/13, 248/14), 300 (300/1, 300/2, 300/3,
obręb 1-0
09-6
60:
2/1, 2/2, 2/3), 3/2 (3
3/12, 3/13, 300/4), 364 (364/1, 364/2, 364/3, 364/4, 364/5), 365
dz. nr ew. 1, 2 (2
3/9, 3/10, 3/11), 4/1, 4/3 (4
4/51, (365/1, 365/2, 365/3), 366 (366/1, 366/2, 366/3), 367
3/14), 3/3, 3/4 (3
4/53, 4/54), 4/23 (4
4/49, 4/50), 4/24, (367/1, 367/2, 367/3), 370 (370/1, 370/2, 370/3), 372
4/52), 4/5 (4
385/1, 385/2), 386 (3
386/1, 386/2),
4/44, 4/45), 4/37 (4
4/46, 4/47, 4/48), 5/1, 5/2 (372/1, 372/2), 385 (3
4/36 (4
387, 388, 390 (3
390/1, 390/2), 391 (391/1, 391/2, 391/3,
5/5, 5/6), 6 (6
6/3, 6/4), 7 (7
7/3, 7/4)
(5
391/4, 391/5, 391/6, 391/7, 391/8), 412 (4
412/1, 412/2),
413/1, 413/2, 413/3), 414/1 (4
414/5, 414/6, 414/8),
413 (4
obręb 1-0
09-6
61:
414/3, 414/4, 414/7), 415 (4
415/1, 415/2, 415/3),
1/1, 1/2), 2/14 (2
2/38, 2/39), 2/15 414/2 (4
dz. nr ew. 1 (1
417/1, 417/2, 417/3, 417/4, 417/5), 418 (418/1,
2/40, 2/41), 2/16 (2
2/42, 2/43), 2/17 (2
2/36, 2/37), 3 417 (4
(2
418/2, 418/3, 418/4), 419 (419/1, 419/2, 419/3, 419/4),
3/1, 3/2)
(3
422 (422/1, 422/2, 422/3, 422/4), 423 (423/1, 423/2,
423/3, 423/4), 425/3 (4
425/12, 425/13, 425/14), 425/6
Gmina Raszyn
426/13,
(425/10, 425/11), 425/7, 425/8, 425/9, 426/3 (4
obręb Dawidy Bankowe:
dz. nr ew. 130/5 (130/36, 130/37), 132/3 (132/10, 426/14, 426/15), 426/6 (426/11, 426/12), 426/7,
428/1, 428/2,
132/11), 132/6 (132/12, 132/13), 132/7 (132/14, 426/8, 426/9, 427 (427/1, 427/2), 428 (4
132/15), 133 (133/1, 133/2), 143 (143/1, 143/2, 428/3), 432/2 (432/3, 432/4, 432/5, 432/6, 432/7), 433
434/3,
143/3), 144/9 (144/10, 144/11, 144/12), 145/5 (433/1, 433/2), 434/1 (434/6, 434/7), 434/2 (4
(145/7, 145/8, 145/9), 146/5 (146/8, 146/9, 146/10), 434/4, 434/5, 434/8, 434/9), 435/1 (435/3, 435/4,
435/9, 435/10),
147 (147/1, 147/2, 147/3), 156 (156/1, 156/2, 156/3), 435/5, 435/6, 435/7, 435/8), 435/2 (4
437/5, 437/6),
157 (157/1, 157/2, 157/3), 158 (158/1, 158/2, 158/3), 436 (436/1, 436/2, 436/3), 437/1 (4
437/3, 437/4), 438, 439, 440, 441, 442, 443
159/5, 437/2 (4
159/2 (159/10, 159/11, 159/12), 159/3 (1
443/1, 443/2), 444, 445 (4
445/1, 445/2, 445/3, 445/4),
(4
159/7, 159/8, 159/9)
159/6), 159/4 (1
446/1, 446/2, 446/3), 447/1, 447/2, 448 (4
448/1,
446 (4
452/1,
448/2), 449/2 (449/3, 449/4), 450, 451, 452 (4
Gmina Lesznowola
452/2), 453 (4
453/2, 453/3), 455 (4
455/5, 455/6), 458
obręb Zgorzała:
464/1,
dz. nr ew. 5 (5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5), 7/2 (7/3, 7/4, (458/10, 458/11, 458/12, 458/13, 458/14), 464 (4
470/1, 470/2), 471, 472, 473
7/5, 7/6, 7/7), 8 (8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5), 9 (9/1, 9/2, 464/2, 464/3), 470 (4

473/1, 473/2), 474/1 (474/6, 474/7), 474/2 (474/8,
(4
474/9), 474/3 (474/4, 474/5), 475/3 (475/7, 475/8),
482/1, 482/2), 483
480 (480/1, 480/2), 481, 482 (4
483/1, 483/2, 483/3), 486/4 (486/12, 486/13), 486/5
(4
486/10, 486/11), 488 (488/1, 488/2), 489 (489/1,
(4
489/2, 489/3), 490 (490/1, 490/2, 490/3), 493 (493/1,
493/2, 493/3), 494/18 (494/19, 494/20, 494/21), 495
(495/1, 495/2, 495/3), 498 (498/1, 498/2, 498/3), 527
527/1, 527/2, 527/3, 527/4), 553 (553/1, 553/2,
(5
553/3), 554 (554/1, 554/2, 554/3, 554/4, 554/5)
obręb Kolonia Lesznowola:
11/47, 11/48), 11/5 (1
11/35, 11/36),
dz. nr ew. 11/3 (1
11/12 (11/39, 11/40, 11/41, 11/46), 11/14 (11/42,
11/43, 11/44, 11/45), 11/18 (11/37, 11/38), 41/6
44/1, 44/2), 61/2 (6
61/16, 61/17)
(41/7, 41/8), 43, 44 (4
obręb Zakłady Zamienie:
2/1, 2/2), 3 (3
3/1, 3/2, 3/3), 5/9, 5/10
dz. nr ew. 2 (2
5/111, 5/112), 5/109 (5/113, 5/114), 5/110, 23 (2
23/1,
(5
23/2)
- działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę
sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, innych
dróg publicznych oraz zjazdów, niewchodzące w skład
projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem
– numery działek po podziale przeznaczone pod
budowę/przebudowę):
m. st. Warszawa, dzielnica Ursynów
obręb 1-0
09-2
27:
6/7), 8/4 (8
8/8)
dz. nr ew. 6/4 (6
obręb 1-0
09-2
28:
1/5), 2/4 (2
2/5), 3/4 (3
3/5), 4/2 (4
4/5),
dz. nr ew. 1/4 (1
5/5), 6/2 (6
6/6), 39/3 (3
39/8)
5/2 (5
obręb 1-0
09-3
36:
3), 4 (4
4/2), 5 (5
5/4), 6 (6
6/5),
dz. nr ew. 1/2 (1/6), 3 (3
8/2), 10 (1
10/2), 27 (2
27), 20/2 (2
20/4), 21/3 (2
21/3),
8 (8
21/4), 29/2 (2
29/15), 29/11 (2
29/11)
21/4 (2
obręb 1-0
09-4
45:
6/2), 7 (7
7/2)
dz. nr ew. 6 (6
obręb 1-0
09-4
46:
1/2), 2/1 (2
2/9), 2/2 (2
2/4, 2/5), 3/2
dz. nr ew. 1 (1
3/7), 4/2 (4
4/6), 5 (5
5/2, 5/3), 6 (6
6/2, 6/3), 7 (7
7/2, 7/3),
(3
8/2)
8 (8
obręb 1-0
09-4
47:
1/11), 1/9 (1
1/9), 13 (1
13/2), 14
dz. nr ew. 1/2 (1
14/2), 16 (1
16/2), 17 (1
17), 21/1 (2
21/1), 25 (2
25/2),
(1
26)
26 (2
obręb 1-0
09-4
48:
2/4), 4/2 (4
4/4), 5 (5
5/2), 7 (7
7/2), 8
dz. nr ew. 2/2 (2
8/2), 14/4 (1
14/9), 14/7 (1
14/11)
(8
obręb 1-0
09-5
54:
1/9), 1/7 (1
1/11), 2 (2
2/2), 3 (3
3/2), 4
dz. nr ew. 1/5 (1
4/2), 5 (5
5/2), 11 (1
11/2), 13 (1
13/2), 21 (2
21/2), 32
(4
32/2), 33 (3
33/2)
(3
obręb 1-0
09-5
55:
3/7), 3/3 (3
3/5), 4 (4
4/2), 5 (5
5/2), 6
dz. nr ew. 3/2 (3
6/2), 7/1 (7
7/4), 7/2 (7
7/6), 8 (8
8), 12 (1
12/2), 13 (1
13/2)
(6
obręb 1-0
09-6
60:
2/3), 3/2 (3
3/14), 3/4 (3
3/11), 4/3
dz. nr ew. 2 (2
4/52), 4/4 (4
4/4), 4/5 (4
4/54), 4/22 (4
4/22), 4/23
(4
4/50), 4/35 (4
4/35), 4/36 (4
4/45), 4/37 (4
4/48), 6 (6
6/4),
(4
7/4)
7 (7
obręb 1-0
09-6
61:
1/2), 2/14 (2
2/39), 2/15 (2
2/41), 2/16
dz. nr ew. 1 (1
2/43), 2/17 (2
2/37), 3 (3
3/2)
(2
Gmina Raszyn
obręb Dawidy Bankowe:
39), 44/8 (4
44/8), 44/10 (4
44/10), 44/34
dz. nr ew. 39 (3
44/34), 44/35 (4
44/35), 45/9 (4
45/9), 45/10 (4
45/10), 46
(4
46), 57/1 (5
57/1), 58/2 (5
58/2), 58/25 (5
58/25), 58/27
(4
58/27), 58/34 (5
58/34), 58/35 (5
58/35), 58/38 (5
58/38),
(5
58/41), 58/50 (5
58/50), 58/51 (5
58/51), 60/4
58/41 (5
60/4), 62 (6
62), 64 (6
64), 66/3 (6
66/3), 68/3 (6
68/3),
(6
70/4), 70/5 (7
70/5), 75/15 (7
75/15), 81/2 (8
81/2),
70/4 (7
81/7), 82/1 (8
82/1), 82/2 (8
82/2), 82/3 (8
82/3),
81/7 (8
82/4), 82/5 (8
82/5), 82/6 (8
82/6), 82/7 (8
82/7),
82/4 (8
82/8), 82/9 (8
82/9), 82/10 (8
82/10), 82/11
82/8 (8
82/11), 82/12 (8
82/12), 83/8 (8
83/8), 83/22 (8
83/22),
(8
83/26), 83/27 (8
83/27), 83/28 (8
83/28), 83/29
83/26 (8
83/29), 83/30 (8
83/30), 83/31 (8
83/31), 83/32 (8
83/32),
(8
83/34), 83/35 (8
83/35), 83/36
83/33 (83/33), 83/34 (8
83/36), 83/37 (8
83/37), 83/38 (8
83/38), 83/39 (8
83/39),
(8
83/40), 91/2 (9
91/2), 93/1 (9
93/1), 93/8 (9
93/8),
83/40 (8
93/9), 95/4 (9
95/4), 95/5 (9
95/5), 97 (9
97), 99/1
93/9 (9
99/1), 99/2 (9
99/2), 100/4 (1
100/4), 114/1 (1
114/1),
(9
114/3), 114/8 (1
114/8), 115 (1
115), 117/2 (1
117/2),
114/3 (1
117/3), 118 (1
118), 119/3 (1
119/3), 119/5 (1
119/5),
117/3 (1
120/2), 120/4 (1
120/4), 120/5 (1
120/5), 121
120/2 (1
121), 122/13 (1
122/13), 122/14 (1
122/14), 122/15
(1
122/15), 123/1 (1
123/1), 123/2 (1
123/2), 124/19
(1
124/19), 125/3 (1
125/3), 126 (1
126), 127/10 (1
127/10),
(1

127/11), 127/12 (1
127/12), 128/11 (1
128/11),
127/11 (1
128/12), 128/13 (1
128/13), 128/16 (1
128/16),
128/12 (1
128/20), 129/1 (1
129/1), 129/6 (1
129/6), 130/6
128/20 (1
130/6), 130/8 (1
130/8), 130/20 (1
130/20), 130/21
(1
130/21), 130/22 (1
130/22), 130/23 (1
130/23), 130/29
(1
130/29), 130/35 (1
130/35), 131 (1
131), 132/3 (1
132/10),
(1
132/12), 132/7 (1
132/14), 132/8 (1
132/8), 133
132/6 (1
133/1), 136/1 (1
136/1), 136/5 (1
136/5), 136/7 (1
136/7),
(1
137/2), 143 (1
143/1), 144/9 (1
144/10), 145/5
137/2 (1
145/7), 146/5 (1
146/8), 147 (1
147/1), 154 (1
154), 156
(1
156/1), 157 (1
157/1), 158 (1
158/1), 159/2 (1
159/10,
(1
159/12), 159/3 (1
159/6), 159/4 (1
159/9)
Gmina Lesznowola
obręb Zgorzała:
5/1, 5/5), 7/2 (7
7/3, 7/7), 8 (8
8/1, 8/5),
dz. nr ew. 5 (5
9/1, 9/5), 10 (1
10/1, 10/5), 11 (1
11/1, 11/5), 12/1
9 (9
12/3, 12/7), 15 (1
15/1, 15/5), 16 (1
16/1, 16/5), 17
(1
17/1, 17/5), 18 (1
18/1, 18/5), 19 (1
19/1, 19/5), 20
(1
20/1, 20/5), 21/1 (2
21/1), 22 (2
22/1), 23/3 (2
23/8), 24
(2
24/1, 24/5), 30 (3
30/1, 30/5), 31/1 (3
31/3, 31/10),
(2
31/6, 31/12), 32 (3
32/1, 32/5), 34 (3
34/1, 34/5),
31/2 (3
43/1, 43/5), 45 (4
45/1, 45/5), 47 (4
47/1, 47/5), 50
43 (4
50/1, 50/5), 53 (5
53/1), 55 (5
55/1), 56/2 (5
56/2), 57
(5
57/1), 58/1 (5
58/5), 59 (5
59/1), 61 (6
61/1), 63 (6
63/1),
(5
65/2), 66/1 (6
66/2), 67/7 (6
67/13), 68 (6
68/1),
65/1 (6
69/11), 69/7 (69/13), 71 (7
71/2, 71/5), 72 (7
72/2),
69/5 (6
73/2, 73/5), 75 (7
75/1), 76/1 (7
76/10), 76/4 (7
76/4),
73 (7
77/4), 77/6 (7
77/22), 77/11 (7
77/19, 77/20),
77/4 (7
77/13), 77/14 (7
77/14), 78/1 (7
78/2, 78/5), 83
77/13 (7
83/2), 84 (8
84/2), 86 (8
86/2), 87 (8
87/1, 87/3), 88/1
(8
88/3), 147/2 (1
147/9), 148 (1
148/2), 149 (1
149/2), 192
(8
192/1, 192/5), 200 (2
200/2, 200/5), 203 (2
203/2,
(1
203/5), 208/1 (2
208/3, 208/7), 220/1 (2
220/3), 227/5
227/23), 227/6 (2
227/6), 227/17 (2
227/17), 228
(2
228/2), 230 (2
230/4), 232/3 (2
232/7, 232/8), 233 (2
233),
(2
239/1), 240 (2
240/1, 240/3)
239 (2
obręb Nowa Wola:
131), 132 (1
132/2), 135 (1
135/2), 137
dz. nr ew. 131 (1
137/2), 139 (1
139/2), 140 (1
140/2), 142 (1
142/2), 143
(1
143/2, 143/4), 144 (1
144/1, 144/4), 145 (1
145/2), 146/1
(1
146/4), 146/2 (1
146/2), 147 (1
147/1), 151 (1
151/2), 152
(1
152), 160/2 (1
160/3, 160/5, 160/9), 174 (1
174/2), 175
(1
175/1, 175/3), 177 (1
177/1, 177/3), 179 (1
179/4), 180
(1
180), 182/10 (1
182/35), 182/11 (1
184/37), 182/14
(1
182/42), 183 (1
183/2, 183/5), 184 (1
184/1, 184/5), 185
(1
185/1, 185/5), 186 (1
186/3), 188 (1
188/1, 188/3, 188/7),
(1
189/7), 190/4 (1
190/6), 190/5 (1
190/8), 191 (1
191/2,
189 (1
191/9), 192/11 (1
191/12, 191/14, 191/21), 193/13
193/16, 193/18), 194 (1
194/3), 196 (1
196/1, 196/3),
(1
197/1), 201/2 (2
201/5, 201/7), 202 (2
202/1, 202/4),
197 (1
203/3, 203/5), 204 (2
204/1, 204/3), 205 (2
205/1,
203/2 (2
205/4), 238/2 (2
238/2), 239 (2
239), 240 (2
240/3), 246/1
246/1), 246/2 (2
246/2), 247/2 (2
247/2), 248/4 (2
248/4),
(2
248/12, 248/14), 300 (3
300/1, 300/4), 356 (3
356),
248/6 (2
359), 360/19 (3
360/19), 360/4 (3
360/4), 361/5
359 (3
361/5), 361/18 (3
361/18), 362 (3
362), 363 (3
363), 364
(3
364/1, 364/4), 365 (3
365/1), 366 (3
366/1), 367 (3
367/1),
(3
370/1), 372 (3
372/1), 373 (3
373), 384/3 (3
384/3),
370 (3
384/4), 391 (3
391/1, 391/5, 391/8), 412 (4
412/2),
384/4 (3
413/3), 414/1 (4
414/8), 414/2 (4
414/7), 415 (4
415/3),
413 (4
417/2, 417/5), 418 (4
418/1, 418/4), 419 (4
419/1,
417 (4
419/4), 420 (4
420), 421 (4
421), 422 (4
422/1, 422/4), 423
423/1, 423/4), 424 (4
424), 425/1 (4
425/1), 425/3
(4
425/14), 425/5 (4
425/5), 426/1 (4
426/1), 426/3
(4
426/15), 426/5 (4
426/5), 428 (4
428/3), 430/1 (4
430/1),
(4
430/2), 431 (4
431), 432/1 (4
432/1), 432/2 (4
432/3,
430/2 (4
432/6), 433 (4
433/1), 434/1 (4
434/6), 434/2 (4
434/5),
435/3, 435/6), 436 (4
436/1), 443 (4
443/2), 445
435/1 (4
445/3), 446 (4
446/2, 446/3), 448 (4
448/2), 449/1
(4
449/1), 453 (4
453/3), 454 (4
454), 455 (4
455/6), 458
(4
458/10, 458/14), 464 (4
464/3), 465 (4
465), 466 (4
466),
(4
467), 468/9 (4
468/9), 469/6 (4
469/6), 470 (4
470/2),
467 (4
474/6), 474/2 (4
474/8), 474/3 (4
474/4), 475/2
474/1 (4
475/2), 475/3 (4
475/7), 480 (4
480/1), 483 (4
483/3),
(4
486/3), 486/4 (4
486/12), 486/5 (4
486/11), 486/9
486/3 (4
486/9), 488 (4
488/1), 489 (4
489/1, 489/3), 490 (4
490/1,
(4
490/3), 494/18 (4
494/19, 494/21), 495 (4
495/1, 495/3),
498/1, 498/3), 501 (5
501), 502/10 (5
502/10), 503
498 (4
503), 527 (5
527/4), 528 (5
528), 553 (5
553/1, 553/3),
(5
554/1, 554/3), 576 (5
576)
554 (5
obręb Kolonia Lesznowola:
11/36), 11/12 (1
11/39, 11/46),
dz. nr ew. 11/5 (1
11/42, 11/45), 11/18 (1
11/37), 25/1 (2
25/1),
11/14 (1
25/10), 26/1 (2
26/1), 26/3 (2
26/3), 26/8 (2
26/8),
25/10 (2
27/5), 27/7 (2
27/7), 30/4 (3
30/4), 30/9 (3
30/9),
27/5 (2
41/3), 41/5 (4
41/5), 41/6 (4
41/7), 61/2 (6
61/17)
41/3 (4
obręb Zakłady Zamienie:
2/2), 3 (3
3/3), 4 (4
4), 5/10 (5
5/112),
dz. nr ew. 2 (2
5/113), 23 (2
23/2), 24 (2
24), 40/10 (4
40/10)
5/109 (5
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Punkcie Obsługi
Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
pokój nr 7, w godzinach poniedziałek 13-16 oraz środa
i piątek 8-12), gdzie można zgłaszać ewentualne
uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
WI-III.7820.1.17.2018.AC
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kwietniu 2016 r. Mokotów obchodził setną rocznicę włączenia go
w granice administracyjne Warszawy. Z tej okazji ówczesne władze
miasta zaplanowały modernizację rejonu dawnego Dworca Południowego i stworzenie tam centrum Mokotowa. Projekt autorstwa Łukasza Puchalskiego, wicedyrektora Zarządu Transportu Miejskiego ds. Inwestycji, imponuje rozmachem i jest możliwą do zrealizowania wizją rozwoju tej części stolicy. Uzyskał ciepłe
oceny oraz deklarację wsparcia ze strony stołecznego ratusza. Wizji nadano roboczą nazwę “100
lat Mokotowa w granicach Warszawy”. Niestety, ten niebywale trafiony pomysł pozostał w sferze planów. Świeżo wybrany samorząd Mokotowa powinien odkurzyć projekt i rozpocząć lobbing w Radzie Warszawy za jego realizacją. To gigantyczna szansa dalszego rozwoju dla dzielnicy Mokotów.
Przypomnijmy śmiałe plany z 2016 roku. Skrzyżowanie ul. Puławskiej z al. Niepodległości i al.
Wilanowską miało stać się bramą wjazdową na Mokotów i wyjazdową z Mokotowa w prawdziwie
europejskim stylu. Sfinansowanie miejskiej części inwestycji wyliczono na około 150 milionów zł,
znaczną część środków można było pozyskać z funduszy unijnych. Czy nadal istnieje taka szansa,
nie wiem. Punktem odniesienia był dla ZTM węzeł Metro Młociny, który funkcjonuje od 2008 r. Często wizytują go samorządowcy z innych polskich miast, jak również delegacje zagraniczne. Nad stacją metra Młociny mieszczą się największe w Warszawie pętle autobusowa i tramwajowa oraz kilkupiętrowy parking P+R z ponad tysiącem miejsc postojowych.
Gdyby śmiałe plany ZTM zostały sfinalizowane tę część Mokotowa czekałaby prawdziwa rewolucja. Pętla autobusowa zostałaby przeniesiona pod ziemię, autobusy wjeżdżałyby do niej specjalnie wydrążonym tunelem. Na miejscu pętli autobusowej ma powstać pętla tramwajowa. Problemem jest wpięcie jej w istniejącą linię wzdłuż ulicy Puławskiej, a docelowo także w projektowaną linię tramwajową wzdłuż al. Wilanowskiej do al. Rzeczypospolitej w Miasteczku Wilanów. W ten sposób powstałby szybki dojazd z biurowego Służewca do stacji metra “Wilanowska” z kursami co trzy minuty i dalej aż do Miasteczka Wilanów. Opracowanie firmy CH2M Hill,
światowego lidera świadczącego usługi z zakresu inżynierii, budowy oraz eksploatacji infrastruktury technicznej, wykazało, że jest to najbardziej pożądana trasa tramwajowa w skali całej
Warszawy.

W

Syn ministra Mariusza Kamińskiego otrzymał posadę w centrali Banku Światowego, syn europosła PiS Ryszarda Czarneckiego jest doradcą w Polskiej Grupie
Zbrojeniowej, syn Prezesa TK Julii Przyłębskiej został dyrektorem w Banku PeKao, synowie posłanki Sobeckiej, ministra Szyszki, europosła Piechy… itd. itp.
Rzeczniczka rządu: Dzieci polityków PiS są zdecydowanie zdolniejsze niż inne
polskie dzieci

Śledząc zawrotne kariery
Synów ze sfer prominentnych,
Nie widzę żadnej afery!
Każdy z nich jest kompetentny.
Protekcja? To żaden dowód.
Trzeba dać szansę młodzieży.
Nepotyzm? Ach, skądże znowu!
Im się po prostu należy!
Żaden z nich nie spadł z księżyca,
Są mądrzy, zdolni, uznani,
Choć, sądząc po ich rodzicach,
Są chyba… adoptowani.

© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

Mirosław Miroński

Jak walczyć o czyste powietrze?
iewiele tematów wywołuje równie sprzeczne opinie, co ocieplenie klimatu. Zwłaszcza że jedni wskazują na współczesną gospodarkę, jako
głównego winowajcę tego niebezpiecznego zjawiska, a drudzy się z
tym nie zgadzają, twierdząc, iż z podobnymi anomaliami mieliśmy do czynienia
już od dawna.
Pamiętamy dyskusję toczącą się wokół dziury ozonowej. Dziś dyskusja przeniosła się na ograniczanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, chociaż związek między działalnością człowieka a ociepleniem nie został jednoznacznie wykazany. U wielu ludzi wszelkie dywagacje na temat zmian klimatu wywołują znudzenie, a nawet frustrację.
Kto z nas widział dziurę ozonową (jeśli takie zjawisko w ogóle istnieje)? Może jedynie producenci kremów z filtrem ochronnym – tego rodzaju argumenty trafiają do opinii publicznej, zastępując
rzeczową debatę. Jeszcze mniej osób jest skłonnych wierzyć w to, że emisja dwutlenku węgla do
atmosfery powoduje ocieplenie klimatu. Wprawdzie ten rok jest dość wyjątkowy, brak zimy w
grudniu nie jest zjawiskiem normalnym w naszym kraju, ale takie rzeczy zdarzały się już, więc nikogo nie powinno to dziwić.
Taki mamy klimat – można powiedzieć, cytując pewną panią, której taka właśnie cenna uwaga,
dotycząca panujących u nas warunków atmosferycznych, przeszła do klasyki.
Coś w tym jest – taki mamy i koniec. Puszczanie czegokolwiek do atmosfery, w tym CO2 w takiej czy innej postaci niewiele zmienia. Tak przynajmniej uważa wielu z nas. Tak też myślą w Waszyngtonie i Pekinie, gdzie troska o puszczanie gazów do atmosfery nie stanowi pierwszorzędnego zagadnienia. Nic w tym dziw„Również dla nas, warszawianego, bo dwie potęgi gospodarjakimi są niewątpliwie USA i
ków, poprawa stanu powietrza cze,
Chiny, mają inne, ważniejsze (w
staje się koniecznością.
ich ocenie) sprawy. Jedną z nich
jest rozwój gospodarczy. A ten stoi
Wystarczy otworzyć okno
w sprzeczności z przepisami i obw bezwietrzną noc, aby poczuć warowaniami dotyczącymi emisji
gazów. Do tego można dodać caswąd smogu. A gryzący
łą listę krajów, które podobne przesmog daje się wyczuć
pisy i ograniczenia emisji mają za
nic. Żeby nie powiedzieć dosadrównież za dnia”
niej. Według dostępnych danych
udział całej Europy w puszczaniu trujących gazów do atmosfery to zaledwie 12 procent całego globalnego zanieczyszczenia, przy czym zachodni sąsiad Polski, z gospodarką znacznie większą od naszej, jest większym „trucicielem” niż my.
Tegoroczny szczyt klimatyczny w Katowicach to największe forum poświęcone polityce w tej dziedzinie. Poruszano tam problemy stojące przed współczesnymi państwami. To państwa bowiem, poprzez swoją politykę energetyczną, wytyczają kierunki ochrony środowiska. Nawet jeśli nie wszyscy się z taką potrzebą zgadzają, należy przyznać, że do szerokiej opinii płynie wyraźny sygnał, iż
problem istnieje.
Również dla nas, warszawiaków, poprawa stanu powietrza staje się koniecznością. Wystarczy
otworzyć okno w bezwietrzną noc, aby poczuć swąd smogu. A gryzący smog daje się wyczuć również za dnia. Powoduje wiele schorzeń, jest też przyczyną zgonów. Czy możemy więc pozostawać obojętni na problem, który nas dotyczy? Czy raczej powinniśmy wywierać naciski na polityków i urzędników w celu wymuszenia określonych działań, służących poprawie tego stanu rzeczy? Zdecydowanie tak. Nie oznacza to jednak, że musimy podporządkowywać się panującej wokół zmian klimatu histerii. Tym bardziej, że Europa, a szczególnie bogate kraje tzw. starej Unii –
są pod wieloma względami na innym etapie rozwoju gospodarczego niż Polska i inne kraje środkowej Europy.
Dzięki stałemu rozwojowi technologicznemu mamy szansę wskoczyć do rozpędzonego już pociągu – używając obrazowego porównania. Jest to zadanie dość karkołomne, a przy tym nie całkiem
bezpieczne. Można się poobijać, ale jeśli uda się, unikniemy trudnych doświadczeń, które były udziałem naszych bogatych sąsiadów.
Szczyt klimatyczny w Katowicach niewiele wniósł, jeśli chodzi o konkrety w zakresie ochrony środowiska. Nikt nie wykazał zależności pomiędzy wydanymi na ten cel pieniędzmi a powstrzymaniem,
czy też spowolnieniem procesu ocieplania się klimatu. Poza tym, Konferencja ws. Zmian Klimatu
wykazała brak jedności wśród poszczególnych państw w tej kwestii. Zresztą, trudno się dziwić Niemcom, czy Francuzom, którym łatwo przychodzi szermowanie liczbami dotyczącymi procentowego
zmniejszenie udziału węgla w bilansie energetycznym. Podobnie, jak Nigerii, albo krajom arabskim,
gdzie ogrzewanie nie stanowi istotnej potrzeby.
Z punktu widzenia mieszkańców Warszawy istotne są inne problemy. Wiele z nich można złagodzić, dostosowując prawo do nowych wyzwań. Niezbędna jest też edukacja w dziedzinie ochrony
środowiska i to już od najmłodszych lat. Technologie pozwalają na stosowanie alternatywnych źródeł energii, więc stosujmy je tam, gdzie to tylko możliwe. I pamiętajmy, że oddychamy tym samym
powietrzem. Niezależnie od poglądów, czy zasobności portfela.

N

Tadeusz Porębski

Pilne zadanie – ratusz dla Mokotowa

ZŁOTE DZIECI

W prawo czyli w lewo

Gadka Tadka

ierowcy jadący Puławską od strony Mokotowa skręcą przed Dworcem Południowym w prawo w nowo wybudowaną ulicę prowadzącą do al. Niepodległości, gdzie planowana jest
budowa dużego skrzyżowania, na którym samochody rozjadą się w kierunku Ursynowa
i Piaseczna. Natomiast jadący w kierunku centrum mieliby wjeżdżać w al. Niepodległości nowym
łącznikiem wybudowanym tuż za pętlą tramwajową. W planach jest także budowa dwóch biurowców, do jednego z nich ZTM chciałby przenieść swoją siedzibę i urządzić w niej centralę sterowania ruchem oraz punkt obsługi pasażerów.
ZTM zaplanował również rozbudowę obecnego parkingu P+R Metro Wilanowska z 280 do 500
miejsc, jak również urządzenie przy wejściach do stacji metra Wilanowska dużego parkingu dla
cyklistów. Znalazłoby się tam miej„Należy mieć nadzieję, że nowa sce na plac miejski połączony przez
nowe lokalne ulice z Puławską, Buekipa z październikowych
kowińską i al. Wilanowską. Do Piawyborów, z nowym, wydaje
seczna wzdłuż ulicy Puławskiej
miałaby powstać droga rowerowa
się– rzutkim prezydentem
oraz buspas wybudowany na postolicy na czele, przypomni
boczu ulicy lub na jezdni kosztem
jednego pasa ruchu dla sasobie o tym wyjątkowo trafio- utraty
mochodów.
nym w potrzeby Mokotowa
Należy mieć nadzieję, że nowa
z październikowych wybooraz całej Warszawy projekcie ekipa
rów, z nowym, wydaje się– rzuti przystąpi do jego realizacji”
kim prezydentem stolicy na czele,
przypomni sobie o tym wyjątkowo
trafionym w potrzeby Mokotowa oraz całej Warszawy projekcie i przystąpi do jego realizacji. Obok
lobbingu na rzecz wybudowania na Mokotowie ratusza na miarę naszych czasów i największej dzielnicy w stolicy państwa, przebicia ul. Woronicza w kierunku zachodnim, zagospodarowanie Dworca Południowego według istniejącego od 2016 r. projektu powinno być dla nowej mokotowskiej władzy jednym z trzech najważniejszych priorytetów. Samorząd mokotowski zawsze może liczyć na
wsparcie ze strony naszej gazety.

K

est dobra okazja, aby poświęcić nieco miejsca ponadstuletniej już historii Mokotowa. Nazwa Mokotowo po raz pierwszy pojawia się w dokumentach z 1367 r. Mokotowo zajmowało wówczas tereny na przedłużeniu obecnej ulicy Mokotowskiej, od dzisiejszych placu
Unii Lubelskiej i ulicy Polnej, pomiędzy Rakowiecką, Żwirki i Wigury oraz Odyńca, wzdłuż skarpy wiślanej do Szop i Królikarni i dalej pod skarpą wzdłuż Piaseczyńskiej (zapewne dawniej polnej drogi) do Sobieskiego, a stamtąd Belwederską w górę między obecnym Morskim Okiem a Boryszewską lub Dolną.
Wiek XVIII przyniósł rozkwit tych terenów. Na Mokotowie wznoszone były dworki, wille i pałace magnaterii oraz zamożnego mieszczaństwa. W początkowym okresie Królestwa Kongresowego
wzdłuż linii prostej z Warszawy do Puław wytyczono szosę Puławską. W 1845 r. car zaaprobował
zmianę nazwy Puławy na Nową Aleksandrię i od tego roku szosę Puławską nazywano szosą Nowoaleksandryjską. Początek brała przy rogatkach mokotowskich, które w 1919 r. nazwano Placem Unii
Lubelskiej. Począwszy od 1881 r. do Wierzbna dojeżdżał pierwszy omnibus konny wymieniony w
1909 r. na tramwaj, a z Ronda Mokotowskiego (Pl. Unii Lubelskiej) odjeżdżały dwie kolejki – wilanowska (1892) oraz grójecka (1898).
W 1916 r. dzielnica Mokotów liczyła około 28 tysięcy mieszkańców. W latach trzydziestych ubiegłego wieku, za sprawą prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, który miał swój dom na Mokotowie przy ul. Szustra (obecnie Dąbrowskiego), rozpoczęto modernizację ulicy Puławskiej,
wzdłuż której powstała linia tramwajowa sięgająca aż po teren nowych Wyścigów Konnych na Służewcu. Już wtedy Starzyński planował wydrążenie tunelu metra pod Puławską, ale wojna pokrzyżowała te plany.
Po zajęciu Warszawy przez wojska hitlerowskie Mokotów został przekształcony w dzielnicę niemiecką. Podczas Powstania Warszawskiego walczyli tu żołnierze pułków Armii Krajowej “Baszta”, “Waligóra” oraz harcerze z Szarych Szeregów. Po wojnie Mokotów obejmował także tereny
dzisiejszego Ursynowa i Wilanowa. W maju 1990 r. utworzył się samorząd Dzielnicy – Gminy Mokotów, a pierwszym burmistrzem Mokotowa wybranym w demokratycznej Polsce został prof. Lech
Królikowski, dzisiaj publicysta tygodnika “Passa”. W 1994 r. na mocy nowej ustawy warszawskiej
Ursynów i Wilanów odłączyły się od Mokotowa stając się samodzielnymi gminami. Według danych GUS Mokotów ma powierzchnię 35,42 km kwadratowych, a liczba mieszkańców (stan na
1 stycznia 2018 r.) wynosi 217 577. Jest to więc największa dzielnica Warszawy pod względem
liczby ludności.

J

istoria Dworca Południowego zaczyna się od uruchomienia wąskotorówki z pl. Unii Lubelskiej do Piaseczna, potem przedłużonej za Grójec. W rejonie skrzyżowania Puławskiej
z al. Wilanowską od końca XIX wieku znajdowała się jedna ze stacji tej “ciuchci” pod nazwą “Szopy”. Tuż przed II wojną światową linia grójecka kończyła się na Dworcu Południowym. Tory wąskotorówki rozwidlały się po wschodniej stronie ul. Puławskiej, gdzie dziś znajduje się wejście
na stację metra.
Po drugiej stronie ulicy działa od 1936 r. pętla tramwajowa. W roku 1948 wybudowano tam także pętlę autobusową, którą w 1978 r. znacznie rozbudowano. Budynek Dworca Południowego
mieścił się przy Puławskiej 145 i przetrwał jako wspomnienie dawnych lat do końca 2000 r. Jego
mocno zakorzeniona w pamięci rdzennych warszawiaków nazwa pochodzi jeszcze z czasów okupacji. W pierwszej dekadzie nowego stulecia władze Mokotowa zdecydowały o rozbiórce zrujnowanego budynku. Dzisiaj jest tam pusty, mocno zaniedbany plac.

H
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Bokserski triumf Warszawy
W piątkowy wieczór 30 listopada mokotowski OSiR
przy ul. Niegocińskiej gościł galę boksu, podczas której
zmierzyły się reprezentacje Warszawy i Manchesteru.
Licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać nie
tylko zmagania sportowe, ponieważ przerwy pomiędzy
kolejnymi pojedynkami urozmaicił zespół taneczny As
Belezas do Brasil. Wszystko to pod czujnym okiem gości honorowych – Mariana Kasprzyka i Jerzego Rybickiego, bokserskich mistrzów olimpijskich.
hociaż początek zawodów przewidziany został na godzinę 19,
pierwsi widzowie na trybunach
pojawili się już półtorej godziny
wcześniej. Z myślą o nich organizator przygotował trzy walki sparingowe. Na szczególny doping
podczas jednej z nich mógł liczyć reprezentant Legii Warszawa. Kibice musieli zawodnikowi dodać skrzydeł, gdyż ze swojej walki wyszedł zwycięsko i
pokonał na punkty swojego
przeciwnika. Największe oklaski zebrali jednak uczestnicy
ostatniego pojedynku towarzyskiego, czyli chłopcy w wadze
do 40 kilogramów. Po nich na

C

ring wszedł spiker i zaprosił reprezentantów Warszawy i Manchesteru.
roli gospodarzy wystąpili Adrian Lewandowski (kat. 40
kg), Paweł Brach (54 kg), Damian Szczepański (60 kg), Bartłomiej Przybyła (60 kg), Arkadiusz Zakharyan (60 kg), Brayan Wudecki (65 kg), Karol Baran
(69 kg) i Mateusz Pyrzakowski
(80 kg). Po stronie angielskiej
natomiast walczyli Leo Lancaster (40 kg), Sam Schofield (54
kg), Jack Schofield (56 kg), Jake Coleman (60 kg), Jack Cooper (60 kg), Aaron Mann (65
kg), Ben Duncan (69 kg) i Ja-

W

kub Straszewski (80 kg). System
walk przewidziany został w sposób następujący: zawodnicy z tej
samej kategorii wagowej walczyli ze sobą, zaś zwycięzca zdobywał dwa punkty dla swojej
drużyny. Po każdym starciu
uczestnicy otrzymywali pamiątkową statuetkę. Gośćmi honorowymi gali byli Marian Kasprzyk (złoty medalista IO z Tokio w roku 1964) i Jerzy Rybicki (złoty medalista IO z Montrealu w roku 1976). Byli bokserzy obserwowali pojedynki swoich przyszłych następców z
miejsc ustawionych przed ringiem, tuż za plecami jednego z
sędziów.
o odśpiewaniu hymnów
obu państw i wymianie
upominków pomiędzy
zawodnikami przyszedł czas na
sportową ucztę! Pierwsze punkty zdobyli goście, Leo Lancaster
jednogłośną decyzją sędziów pokonał na punkty swojego rywala. Gospodarze jednakże wzięli
sprawy w swoje ręce i kolejno

P

wygrali cztery pojedynki. Osiem
punktów swojej drużynie zapewnili: Paweł Brach, Damian Szczepański, Bartłomiej Przybyła i
Arkadiusz Zakharyan. Sytuację
dla gości próbował ratować
Aaron Mann i zwyciężył w swoim pojedynku. Ale w następnej
walce sędziowie ogłosili triumf
Karola Barana i było już wiadomo, że warszawiacy tego meczu
nie przegrają. I nic nie zmieniła
tutaj wygrana w ostatniej walce Jakuba Straszewskiego, walczącego po stronie angielskiej.
Ostateczny wynik to 10:6 dla
polskiego teamu.
„Mam nadzieję, że zwyciężymy w tym meczu” – powiedział
mi jeden z reprezentantów gospodarzy przed rozpoczęciem
walk i jak się okazało, los spojrzał
przychylniejszym okiem na jego
oczekiwania.
omiędzy czwartą a piątą walką spiker ogłosił
krótką przerwę, podczas której poprosił na scenę polskich medalistów olimpijskich.

P

Po krótkiej ceremonii Marian Kasprzyk i Jerzy Rybicki odebrali
pamiątkowe pasy, które miały
uprzyjemnić im ich pobyt na gali, a zgromadzonym na niej widzom przypomnieć o ich minionych sukcesach. Jeden z nich
żartobliwie stwierdził, że jest to
pierwszy pas, jaki otrzymał w
swoim życiu, bowiem dotychczas dostawał „wyłącznie” medale. Przed wznowieniem walk
przed ring wyszły dziewczęta z
zespołu As Belezas do Brasil, które zatańczyły rozgrzewającą
sambę. Ten sam zespół pożegnał
również kibiców po turnieju,
tym razem już z wysokości ringu. Impreza nie odstawała poziomem od dużych gal.
wagę należy również
zwrócić na nienaganną organizację. Każdy
element wieczoru był zaplanowany i przygotowany, wszystko
toczyło się płynnie. Zarówno zawodnicy, jak i goście specjalni,
mieli przygotowany osobny pokój, w którym mogli zjeść ciepły

U

posiłek. Ponadto ring, bardzo dobrze oświetlony, był widoczny z
każdego poziomu trybun. Hala
sportowa OSiR-u zamieniła się
na ten wieczór w prawdziwą
bokserską arenę. Logistykę chwalili również sami sportowcy.
– Bardzo dobra organizacja
imprezy – ocenił jeden z reprezentantów Warszawy. – Boksowałem na dużych galach i ta
wcale poziomem od nich nie odstawała – dodał.
ala wzbudziła duże zainteresowanie wśród
mieszkańców stolicy,
którzy zapełnili miejsca na widowni niemal w całości. Skoro
boks potrafił wzbudzić takie zainteresowanie w andrzejkowy
wieczór, to można być pewnym,
że nie będzie to jego ostatnie słowo w hali OSiR-u. I słusznie, bowiem jest to bardzo przyjemny
sposób spędzenia wolnego czasu, tym bardziej, że nie kosztuje
ani złotówki.
Krystian Rosiński
Foto Marek Wiśniewski

G

Drugą rundę Metro zaczęło od zwycięstwa
Twarze Wojnarowskiego
Wśród licznych wydarzeń kulturalnych dostępnych teraz w Warszawie na uwagę zasługuje wystawa „Twarze III” Antoniego Janusza Wojnarowskiego w Galerii
022 na ul. Mazowieckiej 11 A.
Artysta znany jest warszawskiej publiczności z realistycznych obrazów, których bohaterami są ludzie, zwierzęta, czasem pejzaże. To
co autora wyróżnia, to operowanie szerokimi płaszczyznami tworzonymi z rozprowadzanych starannie farb. W wyniku tego autor uzyskuje czytelne dla widza, kontrastujące z otoczeniem formy.
Obrazy na wystawie to wyłącznie portrety. Z płócien „spoglądają” na widza twarze znanych osób ze świata kultury, m. in. Witkacego, Herberta, Hłaski. Są wśród nich znajomi artysty, żyjący współcześnie malarze, koledzy.
Portretowanie to umiejętność, której nie można nauczyć się łatwo. Trzeba znaleźć w osobie portretowanej „to coś”. Coś, co wynika nie tylko z powierzchownego wizerunku portretowanego, ale
też odnaleźć w nim jego charakter, nastrój, zajrzeć do wnętrza, wydobyć towarzyszące danej osobie emocje, określić własny stosunek
do osoby, którą chce się sportretować.
Januszowi Wojnarowskiemu to się udaje. Niekiedy w poszukiwaniu tożsamości bohatera obrazu idzie dalej. Podkreśla wybrane
cechy fizyczne i duchowe. W efekcie powstaje portret ocierający się
o karykaturę z elementami anegdoty, satyry. Nie traci przy tym życzliwości do swoich bohaterów. Tę życzliwą akceptację i zrozumienie
dla wad i zalet widać we wszystkich malowanych przez niego portretach. Każdy z nich jest wyrazem fascynacji autora osobą portretowaną, życiem które odcisnęło się na twarzy, przeżyciami które pozostawiły swoje ślady.
Janusz Wojnarowski to artysta z liczącym się dorobkiem. Jest autorem 23 wystaw indywidualnych. Brał udział w kilkudziesięciu
zbiorowych w kraju i za granicą. Mieszka i pracuje w Warszawie i
na wsi w Wólce Garwarskiej. W 1999 r. otrzymał stypendium twórcze Fundacji Pollock-Krasner z Nowego Jorku. Wystawę można
Mirosław Miroński
oglądać do 11 grudnia.

W pierwszym meczu rundy rewanżowej rozegranym przy ul. Dereniowej
siatkarze MOS-u Wola zdołali urwać
rywalom zaledwie jeden set, dzięki
czemu drużyna KS Metro dopisała
kolejne 3 punkty do swojego dorobku i tym samym pozostaje niepokonana na własnym parkiecie.
Pierwsza połowa premierowej partii zdecydowanie lepiej ułożyła się dla gości, którzy
skutecznymi zagraniami szybko wypracowali sporą przewagę. Po kilkunastu minutach gry prowadzili już 13:7. Siatkarze Metra zdołali jednak poprawić jakość swoich akcji i w okamgnieniu odrobili straty – 12:13.
Autowy atak Pawlaka sprawił, że na tablicy
wyświetlał się już remis 15:15, a po chwili
wykorzystana przez Walendzika piłka przechodząca pozwoliła gospodarzom wyjść na
prowadzenie. Podopieczni Wojciecha
Szczuckiego nie oddali go już do końca seta, choć trzeba przyznać, że walki i emocji
nie brakowało. Goście bili się o każdą piłkę,
jednak świetnie spisywał się Dominik Zalewski, który kończył większość ataków.
Dzielnie wspierał go Janek Kopyść i to on
rozstrzygnął na swoją korzyść dwie ostatnie
akcje – 25:23.
Druga partia do pewnego momentu miała dość podobny przebieg. Siatkarze z Woli
skutecznymi kontrami ponownie wypracowali kilka oczek przewagi (10:5), by mniej
więcej w połowie seta je stracić. Po bloku na
Malangiewiczu był już remis po 12. Różnica jednak polegała na tym, że wynik w kolejnych minutach minimalnie wskazywał na
ich korzyść. Taki stan rzeczy utrzymywał się
aż do wyniku 19:20. Wtedy efektownie zaatakował Szczepaniak, a rywale dwukrotnie
się pomylili i Metro prowadziło już 22:20. To
jednak nie był koniec emocji, bo set rozstrzygał się na przewagi. Ekipy wymieniały
się prowadzeniem i żadna z nich nie chciała odpuścić. Nie do zatrzymania był Bąk,

który w samej tylko końcówce skończył aż 6
ataków. Przy kolejnej piłce setowej dla jego
drużyny Kopyść posłał piłkę na aut i zespół
z Woli mógł cieszyć się zwycięstwem 31:29.
W trzeciej partii od początku do końca
prym wiedli gospodarze. Nikomu nie można było odmówić serca do walki, jednak Bąk
nie był już tak skuteczny jak dotychczas i
głównie to zaważyło na wyniku. Gospodarze również nie grali bezbłędnie, a każdą
ich pomyłkę wykorzystywał Gawrzydek,
bezlitośnie obijając metrowski blok. Z całą
pewnością obie ekipy trzeba pochwalić za
atak środkiem – rewelacyjnie spisywali się
wszyscy zawodnicy na tej pozycji. Pojedyncze sytuacje sprawiały jednak, że miejscowi
powoli zwiększali swą przewagę i ostatecznie zwyciężyli 25:20.
Początek ostatniej partii był dość wyrównany, ale poziom gry znacznie spadł. Ataki w
większości lądowały na aucie lub były bloko-

wane. Pierwsi na wyższe niż dwupunktowe
prowadzenie wyszli przyjezdni – gdy zatrzymali na środku Jakuba Pluto, było już 7:10.
Drużyna Metra postanowiła jednak zawalczyć o pełną pulę punktów. Szybko zniwelowała straty, a w szeregi podopiecznych trenera Wójcika wdarło się zrezygnowanie. Interwencje nie przynosiły skutku - mnożyły się
błędy jego zawodników, a miejscowi skrupulatnie wykorzystywali taki stan rzeczy. Ich
prowadzenie rosło z minuty na minutę i po
zepsutej zagrywce rywali wygrali 25:20.
Nagroda MVP trafiła tym razem w ręce
Damiana Kraśniewskiego, który świetną
dyspozycją pokazał, że zdążył już zapomnieć
o nie tak dawnej kontuzji. Metro z dorobkiem 15 punktów niezmiennie zajmuje 4.
miejsce w tabeli, a kolejny swój mecz rozegra dopiero 15. grudnia w Wołominie.
D a r i a M i ko ł a j c z a k
F o t o A n n a K l e p a c z ko
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CHWILÓWKI, pożyczki, kredyty
na dowód. Tel.: 577 668 566
KREDYTY BANKOWE
www.procesuj.pl
887 887 559
POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE
Z KOMORNIKIEM), 790 564 948

KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

ANGIELSKI duże
doświadczenie, dojeżdżam,
502 378 901
CHEMIA, MATEMATYKA,
22 641 82 33
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA , FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DZIAŁKI budowlane 1000 m2,
Prażmów, 602 770 361
DZIAŁKI rekreacyjnobudowlane, leśne, Prażmów,
602 770 361
KAWALERKI lub małego
mieszkania na Ursynowie szukam
do wynajęcia, 506 063 818
KUPIĘ bezpośrednio
trzypokojowe, 604 58 17 80

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
kupno
! Kupię 2-3 pok. na Starówce,
601 720 840
sprzedaż
! 70 m2, apartament,
kamienica, 601 720 840
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Grochów, kamienica,
2 mieszkania: 54 m2 i 74 m2,
urządzone, zrobione, 601 720 840

! Józefosław, 3 pok.70 m2,
taras, ogródek, c. 488 tys.zł,,
601 720 840
! Józefosław, 120 m2, 4 pok.,
dwa poziomy, ogródek, dobra cena
425 tys.zł, 601 720 840
! Kabaty, 4 pok.,116 m2, do
wejścia, 2 balkony, garaż, oś.
strzeżone, 1 mln. 50 tys.zł,
601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Otwock, 61 m2, 3 pok. cegła,
cisza i spokój, tylko 310 tys. zł.
601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Ursynów, 2 pok. 56 m2, do
wejścia, dobry standard,
601 720 840
! Ursynów, 3 pok. 93 m2, super
okazja tylko 550 tys. zł,
601 720 840
! Ursynów, 75 m2, 4 pokoje,
ładne, do wejścia, 601 720 840
! Wilanów, 58 m2, 2 pok.530
tys.zł,, 601 720 840
! Wilanów, 90 m2, 3 pok. 950
tys. zł, 601 720 840
! Wilanów, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój, 1 mln 700
tys. zł - do neg., 601 720 840
—————-żżółta apla,
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów,
Wilanów, Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2, ok.
ul. Jagielskiej, działka 1500 m2, do
wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Józefosław, segment 80 m2,
tylko 480 tys. zł, 601 720 840
! Konstancin, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica c.
1 milion 490 tys. zł., 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów, pół bliźniaka
220/280 m 2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1 mln
780 tys. zł, 601 720 840,,
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, piękny dom 420 m2
w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840
Działki:
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Powsin, działka usługowoprzem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 601 720 840
! Wilanów, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
! Wilanów, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840

Do wynajęcia:
! Centrum, 75 m2, lokal
handlowy okolice Nowego Światu,
c. 8700 zł/m-c, 601 720 840
! Kabaty, 62 m 2, 3 pokoje,
piękne miejsce, cisza, spokój, taras,
3.500 tys.m-c,601 720 840
! Mieszkanie k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c
! Ursynów, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan,
601 720 840
Lokale handlowe :
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca
! 400 m2, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa,
601 720 840
! Centrum, do sprzedania
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.400 tys.
zł, 601 720 840
! Centrum 85 m2 lokal do
wynajęcia, świetny punkt na
gastronomię, pozwolenie na
alkohol lub inną działalność,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do
wynajęcia lub sprzedaży,
601 720 840
—-żżółta apla, boldem—-AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów,
domów, rezydencji,
niezabudowanych działek gruntu
w południowej części Warszawy
(Konstancin, Piaseczno i okolice,
Sadyba, Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
—żółta apla—-AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

DO SPRZĄTANIA bloków
i terenów, 601 398 426;
510 056 006
POMOC kuchenna do pracowni
garmażeryjnej. Mysiadło
603 68 65 61
ZATRUDNIĘ kierowców kat.B,
kat.,C, kat. C + E Janki,
530 477 796
ZATRUDNIĘ lakiernika
proszkowego, pomocnika
lakiernika proszkowego, operatora
prasy krawędziowej, Gołków
k/Piaseczna, 602 253 180,
e-mail: jozefmalecki@wp.pl
ZATRUDNIĘ w biurze
rachunkowym na Ursynowie w
zakresie prowadzenia ksiąg
rachunkowych
(z doświadczeniem) oraz asystenta
ksiegowego, 666 66 44 82

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
SZANUJMY
WSPOMNIENIA
Kopiowanie kaset VHS
na płyty DVD,
502 288 514
MALOWANIE, 698 431 913

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84;
601 751 247
STOLARSTWO,
NAPRAWY,
505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje, spawanie,
aluminium, 601 36 22 82
TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
502 250 803
TELESERWIS, 501 829 771
TRANSPORT bagażowy,
518 008 058

SPRZEDAM firmę - Dom Opieki
dobrze prosperujący, budynek 780
m2 pow. użytkowej, działka 2500
m2, Serock, 501 092 950

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

ANTENY TV SAT..
Profesjonalne usługi RTV.
Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
Pralnia dywanow 795042082
mypierzemy.pl
PRZEPROWADZKI,
tanio, solidnie,
501 535 889

DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie do?wiadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie,
502 053 214
ELEKTROAWARIA,
507 153 734
ELEKTRYK - kuchnie,
507 153 734
FRYZJER, modne strzyżenie,
stylizacja, przy metrze Pole
Mokotowskie, 720 800 136,
www.annjuliette.pl
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
MASAŻ relaksacyjny,
576 059 387
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Ważne telefony

Podwójna nazwa ulicy na Ursynowie
Z dużym zainteresowaniem
przeczytałem w „Gazecie Wyborczej” zapowiedź wycofania z obiegu prawnego tzw.” ustawy dezubekizacyjnej”. Jaskółką takiej zapowiedzi były podjęte działania(opinia) przez Biuro Analiz
Sejmowych (BAS). Sprawa dotyczyła znacznego zmniejszenia
emerytur mundurowych. Sejmowi prawnicy stwierdzili jednoznacznie, że ustawa dezubekizacyjna jest po prostu niezgodna z
Konstytucją, bo -narusza prawa
człowieka. Wg GW, fakt niekonstytucyjności ustawy dotarł do
marszałka Sejmu i jak podaje GW,
rzecz ma być skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, a ten ma
rozstrzygnąć o konstytucyjności
obu ( I-23,01.2009 i II16.12.2016) “ ustaw dezubekizacyjnych”.
W nawiązaniu do złożonej w
redakcji informacji pt. „Chmury
nad dezubekizacją ulic w Warszawie” na tle wydanego wyroku
– orzeczenia WSA z dn. 2018-0529 (WSA sygn. akt IISA/Wa
2082/17) uchylającego zaskarżone zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego uzupeł-

niam te informacje o poniższe
fakty:
- Wbrew samorządowi i zdecydowanej większości (ponad
80%) mieszkańców ul. ZWM
na Ursynowie wojewoda autorytarnie nakazał jej oszyldowanie nową nazwą – Andrzeja Romockiego “Morro”w 7 miejscach (na skrzyżowaniach z innymi ulicami).
- Wojewoda nakazał też dokonania zmiany nazwy na jednym
jedynym budynku – Szkoły Podstawowej nr 310, 26 budynków
mieszkalnych pozostało przy starej nazwie ZWM.
-W szystkie podmioty prawne
przy ul. ZWM mają swoje dawne
oznakowanie ZWM. Paradoks polega na tym, że po jednej stronie
ulicy funkcjonuje nazwa ZWM, a
po drugiej nazwa: A. Romockiego
“Morro” !
- KOSZTY:zmian oszyldowania
na 26 budynkach mieszkalnych,
mające obciążyć mieszkańców, to
a ca 120 tys . złotych. Wg szacunku ciągłego, całkowity koszt
wszystkich związany ze zmianą
nazwy tej ulicy wyniesie 550 tys.
złotych.

-Aktualnie wystąpiło b. uciążliwe dla mieszkańców ul. ZWM
funkcjonowanie, bo działają dwa
adresy: ZWM i A. Romockiego
“Morro”, co wprowadza dezorganizację życia mieszkańców
(2200) i funkcjonowania urzędów; zdarzają się przypadki zagubienia korespondencji (osobiście
doznałem skutków takiej dezinformacji w Rejonowej Prokuraturze na Mokotowie).
- To działanie zastępcze wojewody mazowieckiego zostało jednoznacznie uchylone przez WSA z
powodu znaczącej liczby nadużyć
prawa: konstytucji RP oraz ustawy o samorządzie lokalnym.
- Wojewoda mazowiecki nie zabrał w tej sprawie głosu.
Sprawę nazewnictwa tej ulicy
ma rozstrzygnąć NSA.
Mieszkańcy wierzą, że będzie
to postanowienie potwierdzające
już raz wydany wyrok przez NSA
w tej sprawie w roku 1998 sygn.
akt. I SA 1860/97? z dn.
26.02.1998.
Sławomir Litwin
Społeczny przewodniczący
Ko m i t e t u O b r o ń c ó w
Nazwy Ulicy ZWM

Ursynów
Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Romuald Krakowski
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

Centrala
fax

22 443 71 00
22 443 72 91

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców
22 443 65 00
22 443 65 01
Urząd Skarbowy
22 502 00 00
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

Wilanów
Urząd Dzielnicy
ul. Franciszka Klimczaka 2
22 44 35 000
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A
22 648 22 26
Policja
22 842 32 61
Straż Miejska
986, 852 16 00
Straż Pożarna
22 596 71 40

Piaseczno

Co i kto
Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35
Środa, 12 grudnia, 18.00: wydawanie bezpłatnych kart wstępu na spektakl dla dzieci pt. „Zimowy gość” (Teatr Za Daleki w
Domu Sztuki; niedziela, 15
grudnia, 16.00).
Sobota, 15 grudnia, 18.00: Kino Dokumentu w Domu Sztuki
zaprasza na przedpremierowy
pokaz filmu Zbigniewa Kowalewskiego „Całe życie w kinie”
oraz spotkanie z jego bohaterem
Stanisławem Jędryką i realizatorami. Wstęp wolny.*
Niedziela, 16 grudnia, 18.00:
DKF „Dom Sztuki” zaprasza na
thriller „W ułamku sekundy”
(Francja/Niemcy 2017, reż. Fa-

ith Akin, w roli gł. Diane Kru- dację Metamorfozy i wieńczy cykl
ger). Wstęp wolny.*
warsztatów teatralno- muzycznych
dla seniorów, współfinansowany
Dom Kultury Stokłosy
przez Urząd Dzielnicy Ursynów
ul. Lachmana 5
pod nazwą „Zadbaj o siebie- życie
tel. 022 855 35 17
zaczyna się po 60”. Początek o godzinie 17:00. Wstęp wolny!
Zapraszamy Państwa na konCzytelnia Naukowa nr XIV
cert „Songi Brechta i Weilla” w
ul. Lachmana 5
wykonaniu Agnieszki Grochotel. 22 855 52 20
wicz wraz z zespołem. Występ
odbędzie się w niedzielę 9 grud04.12 – wtorek – spotkanie z
nia, o godzinie 18:00.
Bezpłatne wejściówki do od- p. Maciejem Mazurem pt. „Urbioru w biurze placówki, od środy synowska szkoła życia”
06.12 – czwartek – spotkanie
5 grudnia, od 18:00! Sfinansowano ze środków dzielnicy Ursynów. z dr Kamilem Kopanią w cyklu
W piątek, 7 grudnia zapraszamy Sztuka Burgundii i Niderlanna spektakl muzyczny ”Bo życie dów w XV wieku pt. „Retabula
jest piękne” z piosenkami retro do ołtarzowe”
Początek spotkań zawsze o
tekstów Magdaleny Samozwaniec.
Spektakl tworzony jest przed fun- godzinie 19:00. Wstęp wolny!

Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 5
Starostwo
Powiatowe
Urząd Skarbowy
Pogotowie Ratunkowe

701 75 00

757 20 51
726 67 00
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Warszawska 32
756 48 10, 754 41 71
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
Ratunkowe
999, 756 75 11

Lesznowola
Urząd Gminy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur)
ul. Kościuszki 9
756-75-11
Ośrodek Zdrowia
w Nowej Iwicznej
701-49-10
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence
757-99-64
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie
756-15-92
Ośrodek
Pomocy Społecznej
757 92 32
Policja
997
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna
757-05-98,
757-22-27
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mrokowie
756-15-25
w Nowej Woli
756-73-10
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe
992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne
994

Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16
Punkt Informacyjno – Kontaktowy AA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21
Infolinia AA
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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