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J uż od lat wielu trwa w War-
szawie zimna wojna pomię-
dzy armią kierowców z jednej

i pospolitym ruszeniem rowerzy-
stów – z drugiej strony. Jedni na
drugich łypią krzywym okiem,
walcząc o miejsce na ziemi, bo i
dla tych, i dla tamtych – Leben-
sraum to kwestia kluczowa. W dal-
szej perspektywie lobby samocho-
dowe zacznie najprawdopodob-
niej coraz bardziej przegrywać z
grupą nacisku dwóch pedałów, aż
w końcu – wobec wprost niewy-
obrażalnego natłoku aut i rowe-
rów – wszyscy zostaną, chcąc nie
chcąc, spieszeni albo wyparci przez
wszelkiego rodzaju pojazdy trak-
cji elektrycznej, poruszające się
bezszelestnie po mieście. Ewentu-
alny powrót do natury, czyli pój-
ście w ślady pierwszego piechura
Rzeczypospolitej – czterokrotnego
mistrza olimpijskiego Roberta Ko-
rzeniowskiego – to byłaby dopiero
rewolucja! 

M ój ojciec, który urodził się
w epoce raczkującego
Forda T, uważał za rzecz

normalną pokonywanie 129-kilo-
metrowej trasy z Międzyrzeca Pod-
laskiego do Warszawy na piechotę.
Jeszcze dziesięć lat po drugiej woj-
nie światowej dominowała w Pol-
sce trakcja konna, a upamiętniają-
ca tamte czasy i wykazująca wyż-
szość furmana nad szoferem uro-
cza piosenka „Wio, koniku” jakby

zaczęła wracać do łask. Wiadomo
zresztą, że koń odegrał szczególną
rolę w historii naszego narodu
(stąd filozoficzne zagadnienie: koń
a sprawa polska), husaria z orlimi
skrzydłami stanowiła największy
militarny Sarmatów, a już ułani to
bez wątpienia obiekt najgorętszych
westchnień Polek, jaki im się przy-
trafił w skali całego milenium. Żad-
na wszak nie zaśpiewa: hej, hej kie-
rowcy, malowane dzieci... Czy jed-
nak równie gorących uczuć płci
pięknej nie zaczną wzbudzać dum-
ni jeźdźcy dosiadający rowerów,
nie jestem pewny. Takim szalonym
jeźdźcem , pedałującym po War-
szawie niezależnie od pory roku,
jest były mistrz świata w kolar-
stwie amatorskim , wielokrotny
zwycięzca tak niegdyś popularne-
go Wyścigu Pokoju – Ryszard Szur-
kowski, którego w popularyzacji
pedałowania przebił ostatnio dy-
rektor cudownego Tour de Pologne
– nasz sąsiad z Ursynowa Czesław
Lang. Ale nie słyszałem, żeby Rysiek
lub Czesiek lobbowali na rzecz
gwałtownego zwężania głównych
arterii Warszawy, iżby pomieścić
na nich szlaki rowerowe w formie
ścieżek lub pasów. Sami bowiem
też lubią od czasu do czasu przeje-
chać się samochodem. Tymczasem
mniej sławnym entuzjastom welo-
cypedu bardzo na tym zależy. W
końcu to przewalająca się wielo-
krotnie przez ulice Masa Krytycz-
na usiłowała coś w mieście wymu-
sić. I wygląda na to, że jej się to w
końcu udało, bo – jak za dotknię-
ciem czarodziejskiej różdżki – ko-
lejne arterie obdarzane są ścieżka-
mi rowerowymi, a jezdnie zwęża
się do jednego pasa ruchu, co zna-
komicie służy ich korkowaniu.

C zyżby to, co się uzyska za
pomocą miejskiej obwodni-
cy, miało być natychmiast

niwelowane pospiesznym zwęża-
niem ulic? Jak na razie wszystko
na to wskazuje. Już pięć lat temu
na zwężenie jezdni narzekali
mieszkańcy ulicy Chłodnej na od-
cinku od Żelaznej do Towarowej. A
Towarowa też jest obiektem zainte-
resowania modernizatorów, pra-
gnących zamienić tę ważną arterię
w piknikowe miejsce relaksu, rów-
noważące obsadzenie całego rejo-
nu hotelami, galeriami handlowy-
mi i biurowcami. Kiedyś do zrelak-

sowania służył opiewany przez
Wojciecha Młynarskiego, będący
już w czasach PRL swoistym skan-
senem Dworzec Główny, jedyne
miejsce, gdzie nawet o bardzo póź-
nej porze można było wówczas za
psi grosz napić się piwa. Dziś po-
wstają pomysły bardziej nas zbliża-
jące do Europy, tylko czy w tym
wypadku Pac wart jest pałaca? Bo
łatwo patyczek pocienkować,
znacznie trudniej zaś na powrót
pogrubasić. A mówiąc wprost: jeśli

chcemy jezdnię zwęzić, to żaden
problem, ewentualne poszerzenie
natomiast może okazać się zgoła
niemożliwe. 

Z arząd Dróg Miejskich planu-
je także zwężenie i przyspo-
sobienie do trakcji rowero-

wej alei Jana Pawła II, obiecując
zachowanie dotychczasowej prze-
pustowości, co raczej zakrawa na
kpinę. Czy na ograniczenie ruchu
samochodowego w newralgicznych
częściach Warszawy nie jest cokol-

wiek za wcześnie? – to pytanie, na
które trzeba jak najszybciej znaleźć
odpowiedź. Na razie w wielu miej-
scach kierowcy doprowadzani są
wściekłości. Ostatnio jednym z ta-
kich miejsc stała się ulic Przekor-
na w Powsinie, wiodąca od ul. Łu-
kasza Drewny do ul. Gąsek, będą-
cej chwilowo arcyważnym szlakiem
komunikacyjnym, którym w go-
dzinach szczytu przelewa się falan-
ga aut, jadących od strony Kon-
stancina i Góry Kalwarii i wspina-
jących się na Skarpę Ursynowską.
Dopóki w przyszłym roku nie ruszy
wielopasmowa Nowokabacka-Ro-
snowskiego, Przekorna i Gąsek to
ostatnia deska ratunku dla tych,
którzy chcą uniknąć wiecznie zatło-
czonej Puławskiej, jadąc w kierun-
ku Piaseczna. Jak na złość jednak,
właśnie teraz zdecydowano się na
naprawę grożącego zawaleniem
mostka na Przekornej, przez który
trzeba przejechać kierując się do
Parku Kultury i Wypoczynku. W
związku z tym trzeba było urzą-
dzić mijankę ze światłami sygnali-
zacyjnymi, które na szczęście dzia-
łają bardzo sprawnie. 

T ymczasem epidemia zwę-
żeń zaczyna szerzyć się na
Ursynowie za sprawą pro-

jektów zatwierdzonych w ramach
Budżetu Partycypacyjnego. Ich re-
alizacja, względnie próba realiza-
cji, już rozwścieczyła wielu miesz-
kańców Cynamonowej, Derenio-
wej i Stryjeńskich, a podobna ope-
racja szykuje się na Beli Bartoka.
Rowerzystów na tych ulicach poja-
wia się tyle, co kot napłakał, za to
tamowanie ruchu samochodowe-
go i wytracanie miejsc parkingo-
wych jest znaczne. Czy opłaca się
więc skórka za wyprawkę?

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

CC zz yy żż bb yy  dd yy kk tt aa tt uu rr aa  dd ww óó cc hh  pp ee dd aa łł óó ww ??CC zz yy żż bb yy  dd yy kk tt aa tt uu rr aa  dd ww óó cc hh  pp ee dd aa łł óó ww ??
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Koncerty w kościołach
W najbliższą niedzielę, 11 grudnia, na Ursynowie kolejne ciekawe propozycje kulturalne.

Pierwsza z nich, to realizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego koncert „Usłysz
proszę” z cyklu „Muzyka, która buduje”. Wydarzenie odbędzie się o godz. 19.00 w
kościele pw. bł. Władysława z Gielniowa przy ul. Przy Bażantarni 3. Z kolei koncert,  który
rozpocznie się o godz. 21.00 w kościele pw. św. Ojca Pio przy ul. Rybałtów, przypomni
piosenki poety Solidarności, ikony walki o niepodległość Polski –Jacka Kaczmarskiego.
Zaprezentuje je Mateusz Nagórski. Na koncerty wstęp wolny.

– Serdecznie zapraszam na każdy z niedzielnych koncertów. Będą one okazją do miłego
spędzenia niedzielnego wieczoru. Łagodny, a zarazem charyzmatyczny głos Antoniny
Krzysztoń z pewnością zachwyci wielbicieli muzyki chrześcijańskiej, z kolei Mateusz Nagórski
przeniesie słuchaczy w klimat wydarzeń sprzed 35 lat. Koncert pieśni Kaczmarskiego będzie
okazją zarówno do upamiętnienia ofiar wprowadzenia stanu wojennego, jak również okazją
do zadumy i refleksji nad naszą historią – poleca zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.

Naciągacze z Ursynowa wyłudzili blisko 350 tys. złotych
Ursynowscy policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzewane o oszustwa na portalu

aukcyjnym. Kobieta i mężczyzna oferowali biżuterię nie mając zamiaru wywiązać się
ze swoich zobowiązań wobec kupujących. Ze wstępnych ustaleń wynika, że oszukanych
zostało nie mniej niż 65 osób z terenu całego kraju.

Od maja tego roku policjanci pracowali nad sprawą oszustw internetowych. Kobieta i męż-
czyzna na jednym ze znanych portali internetowych umieszczali ogłoszenia. Oferowali oni
do sprzedaży srebrną biżuterię z importu, obrączki oraz używaną złotą biżuterię. Para otrzy-
mywała od klientów pieniądze, lecz w zamian nie wysyłała zamówionego towaru. Gotów-
ka z przeprowadzonych transakcji wpływała na specjalnie założone konta bankowe. Z
ustaleń śledczych wynika, że w tym czasie oszukali nie mniej niż 65 osób z terenu całego
kraju a straty jakie spowodowali sięgają blisko 350 tys. złotych.

Kilka dni temu kryminalni wpadli na trop Marcina W. 36-latek został zatrzymany na
terenie Ursynowa. Kilka godzin później w rękach funkcjonariuszy była również wspól-
niczka mężczyzny - Olga B. Podczas przeszukania miejsc zamieszkania zatrzymanych
zabezpieczono dokumentację firmową, laptopy, nośniki danych, telefony komórkowe,
blisko 500 sztuk różnego rodzaju biżuterii oraz obrazy. 

Od chwili zatrzymania do Komisariatu Policji Warszawa Ursynów wpłynęło 25 kolej-
nych zawiadomień o oszustwie z terenu całego kraju. 41-letnia Olga B. i 36-letni Marcin
W. usłyszeli już w tej sprawie zarzuty. Niewykluczone, że wkrótce zostaną one poszerzo-
ne o kolejne czyny. Za oszustwo grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

Finał Parady 
Świątecznej  

W najbliższą niedzielę (11 grudnia)
warto odwiedzić okolice Urzędu Dzielni-
cy Ursynów, gdzie dla młodszych i star-
szych mieszkańców Ursynowa przewi-
dziano liczne atrakcje świąteczne. 

W godz. 11.00 – 18.00 przed urzędem
z prawdziwymi reniferami zagości św.
Mikołaj, który spotka się z dziećmi i przyj-
mie od nich listy świąteczne. Będzie też
można zrobić dzieciom zdjęcie z Mikoła-
jem. Tak jak w zeszłym roku, ok godziny
16.40 przed Urzędem Dzielnicy Ursynów
nastąpi finał III Parady Świątecznej FHO,
obejmujące m. in. uroczyste zapalenie
lampek na ursynowskiej choince. Będzie
też okazja do wspólnego śpiewania kolęd
i piosenek świątecznych.

„Zapraszamy na III Paradę Świąteczną,
która odbędzie się 11 grudnia (niedziela).
Organizując Paradę pragniemy, zimową
porą odczarować hospicjum, dlatego też za-
praszamy do udziału tych, którym nie jest
obojętny los naszych pacjentów. Zaprasza-
my gorąco do uczestnictwa, poświęcenia
półtorej godziny w tym radosnym przed-
świątecznym czasie i dołączenia do Parady.
Pokażmy siłę naszego wsparcia tworząc
okazały tłum! Zachęćmy pozostałych ursy-
nowian do wykonania pierwszego ruchu i
dołączenia do grona przyjaciół FHO.
Uczyńmy to razem w niedzielę 11 grudnia.
Zapraszamy na godzinę 16:00, pod budy-
nek FHO na ul. Pileckiego 105” – informu-
je Karolina Chojka-Bartoszko, z Fundacji
Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa.

W odpowiedzi na wystąpienie Burmi-
strza Ursynowa Roberta Kempy na
rzecz mieszkańców Ursynowa, ASTALDI
S.p.A (wykonawca Południowej Obwod-
nicy Warszawy) zmienia   harmono-
gram prac.  

Po zmianach wydłużeniu ulegnie okres
funkcjonowania targowiska „Na Dołku” – ur-
synowscy przedsiębiorcy będą mogli kontynu-

ować handel w obecnym miejscu do 30 czerw-
ca 2017 r. 

– Bardzo się cieszę, że miejsce tak ważne dla
mieszkańców będzie funkcjonowało do czerwca
2017 r. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że mó-
wimy o tymczasowej lokalizacji. Targowisko „Na
Dołku” po zakończeniu inwestycji związanych z bu-
dową Południowej Obwodnicy Warszawy, w nowej
nowoczesnej formule powróci na swoje pierwotne
miejsce” – informuje burmistrz Robert Kempa. 

W odpowiedzi na list burmistrza firma ASTAL-
DI poinformowała, że zgodnie z pierwotnymi pla-
nami, część terenu potrzebną do realizacji zada-
nia „A” Południowej Obwodnicy Warszawy, którą
obecnie zajmuje targowisko „Na Dołku”, planowa-
no przejąć na potrzeby budowy w pierwszym
kwartale 2017 roku. Jednak ze względu na waż-
ny interes społeczny wykonawca POW jest gotów
wprowadzić zmiany w sposobie realizacji prac w
tym miejscu, tak by targowisko mogło funkcjo-
nować do 30 czerwca 2017 roku. Mieszkańcy z
pewnością będą zadowoleni z tego, że praktycz-
nie do lata to niemal kultowe miejsce zakupów, ja-
kim jest targowisko „Na Dołku”, pozostanie do
ich dyspozycji. 

Trwa realizacja projektów wybranych w ubiegłorocznej edycji Budżetu Partycy-
pacyjnego. Przedstawiamy krótką informację o kolejnych realizowanych pro-
jektach.  

W ramach projektu „PODZIEMIE KSIĄŻEK – BIBLIOTEKA PLENEROWA”, który poparło 1 126 miesz-
kańców, powstaje biblioteka plenerowa w niezagospodarowanej wnęce w przejściu podziemnym pod
ul. Jastrzębowskiego – nieopodal al. KEN, w sąsiedztwie pawilonu handlowego. Z „biblioteki” bez-
płatnie można wziąć do przeczytania książkę lub przynieść i zostawić przeczytane już pozycje. Cza-
sami chcielibyśmy w domu zrobić miejsce na nowe książki i przekazać innym te stare. To doskonała
okazja do wymiany książek. „Podziemie książek” to rodzaj biblioteki, gdzie nie trzeba oddawać ksią-
żek, ale warto to miejsce od czasu do czasu zaopatrzyć w wartościową pozycję. Projekt zostanie zre-
alizowany przed Świętami. 

W ramach projektu “Zumba integruje, Zumba ciało kształtuje - bezpłatne zajęcia dla wszystkich z
równoczesnymi zajęciami dla dzieci” jeszcze tylko w dwie soboty 10 i 17 grudnia odbywają się zaję-
cia w dwóch blokach w godz. 13.00-13.45 i 14.00-14.45. Na spotkania w Szkole Tańca Riviera przy
ul. Dembowskiego 1 (metro Stokłosy) obowiązują zapisy tel. 607 955 995 lub wypełniając formularz
zgłoszeniowy na stronie taniec.net Warto skorzystać. 

W ramach projektu „Konwersacje w języku angielskim z native speakers”, który poparło 888 miesz-
kańców Ursynowa, serdecznie zapraszamy na ostanie spotkanie w środę 14 grudnia, w godz.18.30-
21.00 (2 tury: początek pierwszej o 18.30, początek drugiej ok. 19.50) w Domu Kultury ,,Stokłosy”
przy ul. Lachmana 5 (metro Stokłosy). To ostatnia szansa na skorzystanie z tego projektu.

Podobają Ci się te projekty? Uczestniczysz w zajęciach finansowanych z budżetu partycypacyjne-
go? A może masz pomysł jak zmienić swoje otoczenie? „Powiedz, czego potrzebujesz” – to hasło te-
gorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego.  

Zgłoszenia projektów do budżetu partycypacyjnego na rok 2018 trwają do 23 stycznia 2017 r. W
dwie kolejne soboty: 14 i 23 stycznia w godz. 12.00 -16.00 w Sali J.U.Niemcewicza ursynowskiego
ratusza zaplanowano Maraton Pisania Projektów. 

Projekty można zgłaszać wypełniając przeznaczony do tego formularz:
- internetowo za pośrednictwem http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/
- papierowo – w Urzędzie Dzielnicy Ursynów - przy stanowiskach nr 2 i 3, wcześniej wciskając li-

terkę „B” w Q-matic (system obsługi klienta) w sali obsługi mieszkańców ursynowskiego ratusza (al.
KEN 61, metro Imielin) w godz. 08.00 – 16.00 (w poniedziałki do 18.00). 

Więcej informacji na stronie internetowej www.ursynow.pl.

Projekty BP 
są realizowane

Apel burmistrza Kempy 
uwieńczony sukcesem 

– bazarek zostaje!
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W najbliższą niedzielę, 11 grudnia, w godzinach 8.00 –
18.00 na lodowisku „Figlowisko”, tuż obok stacji
metra Imielin, odbędzie się organizowana przez Urząd
Dzielnicy Ursynów od kilku lat impreza  „Ursynowskie
Mikołajki na lodzie”. 

W jej trakcie mieszkańcy będą mogli nie tylko pojeździć na
łyżwach –  przewidziano też wiele dodatkowych atrakcji. Od godziny
12.00 prowadzone będą przeróżne gry i zabawy dla łyżwiarzy w
każdym wieku i dla całych rodzin. Na lodzie pojawi się także Święty
Mikołaj wraz z pomocnikami oraz misiem „Ursynkiem”. Dodatkową
atrakcją będzie pokaz łyżwiarstwa figurowego. O godzinie 13.00
i 17.00 na lód wyjadą młodzi zawodnicy i zawodniczki, trenujący
w klubie Figure Skating Academy Warsaw. Jak zapewniają
organizatorzy, w trakcie imprezy zostanie rozdanych 50 kilogramów
smakowitych krówek, wykonanych zgodnie z tradycyjną recepturą.
Wstęp jest wolny dla wszystkich, a wypożyczenie łyżew darmowe
dla dzieci i młodzieży (dorośli wypożyczą parę łyżew za 6 zł). 

– Jak co roku, grudzień to moc atrakcji, czas na który czekają
dzieci i rodzice. Ostatnio duża impreza mikołajkowa odbyła się w
„Arenie Ursynów”, a już w najbliższą niedzielę zapraszamy w
zupełnie inną scenerię, w godz. 8.00 - 18.00 klimat świąteczny
poczujemy na ‘Lodowisku Figlowisku’. Dodatkową niespodziankę
przygotowano pod Urzędem Dzielnicy, gdzie w godz. 11.00 – 18.00
będzie można spotkać się ze św. Mikołajem i jego reniferami,
zapraszamy– zachęca zastępca burmistrza Rafał Miastowski.

W ubiegłą niedzielę Święty Mikołaj
odwiedził Arenę Ursynów.  Zorgani-
zowane przez Urząd Dzielnicy Ursy-
nów Mikołajki dostarczyły małym
uczestnikom moc atrakcji, wrażeń,
a nawet... prezentów! 

Na gości czekały kochane przez wszyst-
kie dzieci “dmuchańce”: zjeżdżalnia, zam-
ki, krokodyl... Nie zabrakło także foto-
budki, trampoliny i punktów sportowych,
m. in. do gry w ping-ponga. Miłośnicy
sztuki mogli natomiast skorzystać ze sto-
isk artystycznych, na których odbywało
się malowanie buziek oraz warsztaty z rę-
kodzieła. 

Małych Ursynowian odwiedził również
przybyły prosto z Laponii Święty Mikołaj
wraz z Śnieżynkami. Z chęcią robił sobie
zdjęcia z oczarowanymi przybyszem dzieć-
mi, a także wręczał im prezenty przygoto-

wane przez Urząd Dzielnicy Ursynów. Każ-
dy miał okazję zostać posiadaczem pięknej
poduszki z wizerunkiem renifera i spałaszo-
wać słodkości. Na uczestników Mikołajek
czekały też darmowe przekąski, zasilają-
ce ich “baterie” przed kolejnymi szaleń-
stwami. 

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się
widowiska odbywające się na scenie. W myśl
hasła imprezy: “hejże ho, idą święta, no to
wio!”, w bożonarodzeniowy nastrój naj-
młodszych wprowadzili wyjątkowi artyści.
Na początku dzieci wspólnie czarowały z
iluzjonistą Maciejem, a później same mo-
gły zaprezentować się na scenie w towarzy-
stwie Św. Mikołaja, którego zaprosiły wspól-
nymi siłami z burmistrzem Robertem Kem-
pą. Uczestnicy imprezy obejrzeli także in-
terpretację „Opowieści Wigilijnej” Karola
Dickensa w wykonaniu Teatrzyku dla Dzie-

ci „Echo”, podziwiali występy klauna oraz
pokaz tańców freestyle i breakdance, a na
koniec wspólnie kolędowali. 

Święta powinny jednak być nie tylko oka-
zją do zabawy, lecz również do dobrych
uczynków. Dlatego też Mikołajki odwiedzi-
li reprezentanci „Pracowni Elfów” sąsiadu-
jącej z UCSiR Fundacji Hospicjum Onkolo-
giczne im. Św. Krzysztofa. Za niewielkie su-
my można było nabyć pierniczki i ozdoby
choinkowe, FHO zorganizowała także kier-
masz świąteczny. Dochód w całości prze-
znaczony zostanie na zaspokojenie potrzeb
pacjentów. 

– Moc atrakcji, uśmiechnięte dzieci oraz
zadowoleni rodzice to potwierdzenie, że im-
preza mikołajkowa była udana. Wspólne
świętowanie mikołajek to już tradycja na
Ursynowie” – podsumował zastępca burmi-
strza Łukasz Ciołko.  

Ursynowskie
Mikołajki 
na lodzie 

Mikołaj odwiedził dzieci na Ursynowie!

Moc atrakcji i moc prezentów
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Spór na styku samorządu i biznesu
Nie od dziś trwa  ostry spór pomiędzy obecnym radnym Ursynowa Piotrem
Karczewskim (Platforma Obywatelska) a Piotrem Skubiszewskim, byłym
radnym tej dzielnicy (z ramienia ugrupowania Nasz Ursynów). Ten drugi
zarzuca temu pierwszemu wykorzystywanie funkcji publicznej do celów
prywatnych, a ten pierwszy absolutnie się z tym nie zgadza. Ponieważ tłem
całej sprawy jest ważna dla mieszkańców Ursynowa planowana zmiana
lokalizacji bazarku „Na Dołku” publikujemy stanowiska obu stron,
pozostawiając ocenę Czytelnikom.

R E D A K C J A

Prywata radnego Karczewskiego 
W wyborach w 2014 r. radnym dzielnicy Ursynów został Piotr Karczewski z Platformy

Obywatelskiej, który jednocześnie jest prezesem Stowarzyszenia Kupców Inwestorów Giełdy „Na
Dołku”. Zgodnie z przepisami, aby uniknąć konfliktu interesów, powinien on dokonać wyboru,
czy chce wypełniać mandat radnego, czy dalej kierować stowarzyszeniem i prowadzić własną
działalność gospodarczą na bazarku, zlokalizowanym na miejskim gruncie. 

Ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła instytucje prawne mające na celu stworzenie
gwarancji prawidłowego i rzetelnego wykonywania działań przez radnych. Wyłączają one
możliwość wykorzystywania przez nich mienia komunalnego. Regulacje te mają chronić interes
publiczny, polegający na zapobieżeniu angażowania się radnych w sytuacje mogące poddać w
wątpliwość ich osobistą bezstronność czy uczciwość, ale także podważać autorytet organów, w
których działają i osłabiać zaufanie wyborców do prawidłowego funkcjonowania tych organów. 

Piotr Karczewski, będąc jednocześnie prezesem stowarzyszenia kupców i radnym dzielnicy,
pozostaje w permanentnym konflikcie interesu: zarządza działalnością gospodarczą
wykorzystując do tego mienie komunalne m. st. Warszawy. Aktualnie zabiega on także – na czas
budowy tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy – o nową lokalizację dla „Bazarku na
Dołku”. Będąc członkiem koalicji rządzącej Ursynowem może on wywierać wpływ na zarząd
dzielnicy, by ten wydawał korzystne dla jego działalności gospodarczej decyzje. 

Przykładem jest kontrowersyjna potencjalna lokalizacja dla bazarku przy ul. Polaka, która
jest nieakceptowana przez część mieszkańców. Mimo tego ta lokalizacja jest forsowana przez
radnego oraz aprobowana przez zarząd dzielnicy. Kilka miesięcy temu zarząd dzielnicy Roberta
Kempy zgodził się nawet na to, aby w ścisłym centrum dzielnicy stanęła hala namiotowa.
Gdyby nie odwołanie mieszkańców od absurdalnej decyzji zarządu dzielnicy do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego, to w ciągu kilku miesięcy taka niepasująca do otoczenia nieestetyczna
hala by powstała. Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez dzielnicę zawierała niezwykle
korzystne (sprzeczne z prawem) zapisy dla kupców, a niezwykle niekorzystne dla okolicznych
mieszkańców. 

Obecnie Wojewoda Mazowiecki bada tę sprawę. W październiku wysłał pismo do
przewodniczącej Rady Dzielnicy Ursynów z prośbą o ustosunkowanie się do ewentualnego
naruszenia przepisów antykorupcyjnych. Ta sprawa była już raz analizowana przez poprzedniego
wojewodę Jacka Kozłowskiego z PO. Jednak nie dopatrzył się on naruszenia przepisów przez
radnego. Z pewnością tamta decyzja miała charakter polityczny, a nie merytoryczny, gdyż obaj
panowie reprezentowali wtedy tę samą partię i startowali z jednej listy wyborach do Sejmu.

Czy coś się zmieniło od tamtego czasu? W mojej opinii dla zanalizowania kwestii naruszenia
prawa nie, ponieważ jedna z nieruchomości, na której jest prowadzona działalność gospodarcza
przez radnego, od 1999 r. była z mocy prawa działką Powiatu Warszawskiego (obecnie m. st.
Warszawa, mienie komunalne). Poprzedni Wojewoda, nie wiadomo z jakich powodów, nie zwrócił
na to zupełnie uwagi. Dziś nie powinno być zatem żadnych wątpliwości, tym bardziej, że w
sierpniu br.  obecny wojewoda wydał decyzję, potwierdzającą nieodpłatnie nabycie z dniem 1 stycznia
1999 r. przez m. st. Warszawa nieruchomości znajdującej się pod częścią drogi ul. Płaskowickiej
(na niej częściowo funkcjonuje bazarek). Dlatego teraz już nikt nie może mieć wątpliwości, że Piotr
Karczewski przez dwa lata sprawowania mandatu radnego narusza przepisy. 

Przepisy antykorupcyjne mają zapobiegać przypadkom wykorzystywania funkcji publicznych
do osiągania prywatnych celów. W mojej ocenie właśnie z taką sytuacją mamy obecnie do
czynienia na Ursynowie. Radny Piotr Karczewski prowadzi działalność gospodarczą i
wykorzystuje mienie stołeczne i niestety może wykorzystywać swój mandat, do swoich celów
biznesowych. Jest to nie do zaakceptowania. Mam nadzieje, że Rada Dzielnicy (w tym przede
wszystkim radni koalicji PO, IMU, PU) zreflektują się i niezwłocznie wygaszą mandat radnego
Karczewskiego. A jeśli tak się nie stanie, to liczę, że obecny Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera
stanie po stronie zasad i nie da się zwieść pokrętnym tłumaczeniom, że wszystko jest w porządku.
Nie jest w porządku i uważam, że ta sprawa powinna być jednoznacznie wyjaśniona. Mieszkańcy
nigdy nie będą mieli równych szans w walce o swoje prawa, jeżeli nie będzie przestrzegane
prawo i władza będzie z nimi walczyła, wspierając interes radnego, zamiast reprezentować
wspólnotę. Osoby publiczne powinny być wolne od jakichkolwiek podejrzeń, a tu jest ich
mnóstwo. Taka prywata na pewno nie służy sprawie bazarku i interesowi publicznemu. Nie
można dalej tolerować tej sytuacji.  

P i o t r  S k u b i s z e w s k i
R a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  

w  l a t a c h  2 0 0 2 - 2 0 1 4

Nie było konfliktu interesów!
Jako osoba od lat związana z Ursynowem i z wyzwaniami, które stoją przed tą dzielnicą,

wystartowałem w ostatnich wyborach samorządowych z list Platformy Obywatelskiej jako
osoba zaangażowana w teraźniejszość i przyszłość Bazarku na Dołku. Tak, działam w
Stowarzyszeniu, które kieruje bazarem. Tak, było moją intencją to, aby interesy kupców i
klientów bazaru reprezentować w Radzie Dzielnicy. To jest właśnie prawdziwy sens demokracji
w ramach lokalnej wspólnoty. 

Obecny teren bazaru należy do państwa, a nie miasta, a więc jako radny nie byłem narażony
na jakikolwiek konflikt interesów. Jakież było moje zdziwienie, gdy usiłujące usunąć bazar z
Ursynowa ugrupowanie polityczne „Nasz Ursynów” zaatakowało mnie sugerując, że jakiś
leżący na poboczu ułamek terenu bazarku został przejęty przez miasto. Nie jestem miłośnikiem
walki politycznej przy pomocy kruczków prawnych, bo do tej polityki poszedłem po to, by dbać
o interes publiczny. Obecnie powracają zapytania ze strony wojewody dotyczące właśnie
konfliktu interesów w przypadku mojej osoby, pomimo że już raz wojewoda wydał w tej sprawie
opinię. Nie do końca rozumiem strategię ataku na mnie, wiem natomiast, że taka strategia istnieje,
skoro działacz ugrupowania politycznego „Nasz Ursynów”, Piotr Skubiszewski zamieszcza w
sieci agresywne komentarze na ten temat. I robi to, co chcę podkreślić ze szczególną mocą, w
momencie, gdy nie zgodziłem się jako radny wejść w koalicję z jego ugrupowaniem. Pomimo że
ceną było zaprzestanie ataków na bazar i sens jego istnienia. Uznałem, że ważniejsza jest
odpowiedzialność i konsekwencja politycznych wyborów. Być może zapłacę za swoją decyzję, ale
uczciwość wobec samego siebie nie jest na sprzedaż.

Bazarek na Dołku walczy obecnie o przetrwanie. Pomimo zaciekłych ataków ze strony
ugrupowania politycznego „Nasz Ursynów”, które próbuje uczynić z niego kartę przetargową
w swoim planie powrotu do władzy w dzielnicy. Jeśli w przypadku tymczasowej lokalizacji bazaru
na czas budowy Południowej Obwodnicy Warszawy dojdzie do konfliktów interesów dotyczącego
mojej osoby (bo np. bazar znajdzie się na gruntach miejskich, a ja jestem przecież radnym), to
będę takiemu konfliktowi przeciwdziałał. Nie pozwolę jednak, by czyjakolwiek frustracja
polityczna była elementem, który decyduje o przyszłości życia codziennego na Ursynowie.

Z  p o w a ż a n i e m
P i o t r  K a r c z e w s k i
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Aż 1,02 mln osób zostało obsłużonych na Lotnisku Chopina w listopadzie. To o 31,5
procent więcej niż przed rokiem!

Po raz pierwszy w swojej historii warszawski port odprawił ponad milion pasażerów w listopadzie.
Wynik procentowy był również najwyższy w całym roku i przebił nawet rekord października (+21
proc.). Warto zaznaczyć, że tegoroczny listopad jest dziewiętnastym z rzędu rekordowym miesiącem
i dwudziestym szóstym ciągłego wzrostu ruchu na lotnisku.

Łącznie od stycznia do listopada na Lotnisku Chopina obsłużonych zostało 11,8 mln osób, czyli o
13 procent więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. W ruchu krajowym podróżowało 1,3 mln
pasażerów (wzrost o 16,9 proc.) a w ruchu międzynarodowym 10,6 mln (wzrost o 12,7 proc.). 

y b y

Podczas nadzwyczajnej se-
sji Rady Ursynowa na te-
mat zmian w oświacie
padł wniosek o odwołanie
Teresy Jurczyńskiej-Owcz-
arek z funkcji przewodni-
czącej Rady.

W imieniu siedmiorga rad-
nych opozycji (5 z PiS i 2 z Nasze-
go Ursynowa) wniosek złożyła
przewodnicząca Klubu Radnych
PiS – Katarzyna Polak. Teresa
Jurczyńska-Owczarek była nie-
obecna z powodu choroby. War-
to przypomnieć, że w 2014 opu-
ściła ona Klub Radnych Nasz Ur-
synów, wchodząc (jako nieza-
leżna) w koalicję z blokiem
utworzonym przez Platformę
Obywatelską i Inicjatywę Miesz-
kańców Ursynowa. Wniosek o
odwołanie ma być rozpatrywany
na najbliższej regularnej sesji.
Oto dwie opinie na temat Teresy
Jurczyńskiej-Owczarek. 

KKaattaarrzzyynnaa PPoollaakk:: 
– Pani Teresa Jurczyńska-Owc-

zarek wielokrotnie prezentowała
postawy i wypowiedzi nie licujące
z powagą urzędu, który sprawu-
je. Zadaniem przewodniczącego
jest organizowanie prac Rady
Dzielnicy, prowadzenie jej obrad i
jej reprezentowanie wobec innych
podmiotów. Złośliwe i obraźliwe
komentarze pod adresem innych
radnych, a co gorsza mieszkań-
ców dzielnicy, są naganne i bu-
dzą nasz stanowczy sprzeciw. Od
Przewodniczącego Rady należy
oczekiwać wyższej kultury osobi-
stej i odpowiedniej powściągliwo-
ści w wypowiedziach. Pani Teresa
Jurczyńska-Owczarek zdaje się
zapominać o swojej służebnej ro-

li wobec Rady i zaczyna się zacho-
wywać jak ursynowska dyktator-
ka, za nic mając zdanie innych
radnych, a nawet zarządu dzielni-
cy. Nawet w tak  – zdawałoby się
–  prozaicznej sprawie, jaką był
wybór przedstawicieli Rady Dziel-
nicy do Rady Seniorów, doprowa-
dziła do tego, że jej osobiste animo-
zje stanęły ponad dobrze rozu-
mianą kulturą polityczną i zablo-
kowała wskazanie radnych opozy-
cyjnych do składu Rady Seniorów.
Ursynów nie jest osobistym fol-
warkiem Pani Jurczyńska-Owc-
zarek i już najwyższy czas, żeby jej
o tym przypomnieć.

EEllżżbbiieettaa IIggrraass,, kklluubb rraaddnnyycchh
PPOO ww RRaaddzziiee UUrrssyynnoowwaa:: 

– Obserwuję Teresę Jurczyńską-
-Owczarek jeszcze od poprzedniej

kadencji i uważam, że jako radna
jest osobą nadzwyczaj kompetent-
ną i pracowitą. A jeśli chodzi o
sprawowanie przez nią funkcji
przewodniczącej Rady Ursynowa,
to wprost nie mam dla niej słów
uznania. Jestem pełna podziwu
wobec działań pani Teresy. Swojej
pracy społecznej poświęca dużo
czasu i serca. Ma znakomity kon-
takt z mieszkańcami Ursynowa i
lokalnymi organizacjami. Jest za-
wsze świetnie przygotowana do
prowadzenia kolejnej sesji. Szcze-
rze mówiąc, nie wyobrażam so-
bie lepszej przewodniczącej. A że
czasem jej się zdarza powiedzieć
trochę za dużo w chwili emocjo-
nalnego uniesienia, to zapytam:
komu się takie rzeczy nie przytra-
fiają od czasu do czasu?

Chcą odwołania Teresy 
Jurczyńskiej-Owczarek

Lotnisko Chopina

Liczba pasażerów wzrosła
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Rok 2016 – ogłoszony Rokiem Henryka Sienkiewicza – dobiega końca

Noblista, który krzepił  polskie serca
O bchody Roku Sienkiewiczow-

skiego zaowocowały – poczy-
nając od Pałacu Prezydenc-

kiego w Warszawie – czytaniem tek-
stów jego priorytetowego dzieła “Trylo-
gia” w licznych miejscowościach, pla-
cówkach kulturalnych i oświatowych,
oraz innymi imprezami okolicznościo-
wymi. Na przykład, w bibliotece wila-
nowskiej, czytanie “Trylogii” połączo-
no z wystawą sienkiewiczowską. Rocz-
nicowe imprezy odbyły się, oczywiście,
w obu miejscowościach, w których funk-
cjonują sienkiewiczowskie muzea, to
jest w będącej miejscem jego urodze-
nia Woli Okrzejskiej /powiat łukowski w
województwie lubelskim/ i w Oblęgor-
ku koło Kielc, w dworku, który otrzymał
on w darze od narodu. 

T reść wiodącą imprezy oblęgor-
skiej stanowiło zorganizowane
8 X 2016 r. przez działaczy ru-

chu ludowego sympozjum naukowe po-
święcone życiu i działalności Henryka
Sienkiewicza. Wzięli w nim udział
przedstawiciele licznych oddziałów tere-
nowych Ludowego Towarzystwa Nauko-
wo-Kulturalnego. Wysłuchano wystą-
pienia Adama Jarubasa – prezesa ZW
Polskiego Stronnictwa Ludowego i mar-
szałka województwa świętokrzyskiego.
Obrady toczyły się m. in. wokół związ-
ków wybitnego historycznego przywód-
cy ruchu ludowego Wincentego Witosa

z Henrykiem Sienkiewiczem i Włady-
sławem Reymontem (zaprezentowa-
nych w referacie dr Janusza Gmitruka –
dyrektora Muzeum Ruchu Ludowego w
Warszawie i prezesa ZG Ludowego To-
warzystwa Naukowo-Kulturalnego) i po-
bytu Henryka Sienkiewicza na ziemi kie-
leckiej  – omówionego w referacie mgr
Agnieszki Kowalskiej-Lasek, kierownicz-
ki Muzeum Henryka Sienkiewicza w
Oblęgorku.

W ramach obchodów roczni-
cowych ukazał się – w opra-
cowaniu Marii Bokszczanin

– wybór listów Henryka Sienkiewicza
pt. “Widziałem wszystko, com chciał i
potrzebował widzieć” /PIW 2016/. Są
one adresowane do kilkuset osób, jak:
członkowie rodziny noblisty, przyjacie-
le, naukowcy /np. Maria-Skłodowska-
-Curie/, ludzie sztuki /np. malarz, ar-
chitekt, pisarz Stanisław Wojtkiewicz/.

M uzeum Niepodległości zor-
ganizowało do 30 paździer-
nika 2016 r. wystawę Barba-

ry Wachowicz “Henryk Sienkiewicz
1846-1916 “Dla pokrzepienia serc”, ob-
razującą jego życie i twórczość. Ukaza-
no bogaty zestaw fotogramów, pamiątek
osobistych, rękopisów, unikatowych ma-
teriałów ikonograficznych, rekwizytów
z epoki, kostiumów z filmów bazujących
na jego dziełach. Wśród Sienkiewiczo-
wych pamiątek znalazły się: jego pióro,

binokle, rękopisy listów, wizerunek Bo-
garodzicy patronującej już piątemu po-
koleniu w jego rodzinie. Henryk Sienkie-
wicz /1846-1916/, budziciel serc i su-
mień patriotycznych, wskrzesiciel sła-
wy oręża polskiego, pierwszy polski no-
blista w dziedzinie literatury, syn Józe-
fa i Stefanii z Cieciszowskich, urodził się
w Woli Okrzejskiej, w domu dziadków ze
strony matki.

A kt urodzenia i chrztu brzmi:
“Nr. 30/1846. Wola Okrzejska.
Działo się we wsi Okrzei dnia

7 maja 1846 r. o godz. 7 wieczór stawił
się Wielmożny Józef Sienkiewicz, oj-
ciec, dziedzic Grotek, lat 32 mający, w
Grotkach zamieszkały, w obecności
Wielm. Adama Cieciszowskiego, dzie-
dzica Woli Okrzejskiej, lat 23 mającego,
zamieszkałego w Woli Okrzejskiej i
Wielm. Aleksego Dmochowskiego, dzie-
dzica Burca, lat 41 mającego w Burcu
zamieszkałego i okazał nam dziecię płci
męskiej, urodzone we wsi Woli Okrzej-
skiej dnia 5 maja 1846 o godz. 6 wieczór
z jego małżonki Wielm. Stefanii z Cieci-
szowskich, lat 28 mającej. Dziecięciu
temu na Chrzcie Świętym odbytym w
dniu dzisiejszym przez ks. Antoniego
Gutmana, proboszcza miejscowego,
nadane zostały imiona: Henryk, Adam,
Aleksander, Pius, a rodzicami chrzestny-
mi byli Wielm. Adam Cieciszowski z
Wielm. Józefą Cieciszowską, w asysten-
cji – Wielm. Aleksy Dmochowski z
Wielm. Pauliną Dmochowską”.

Z e względu na wybitne miejsce,
jakie Henryk Sienkiewicz zajął
w literaturze polskiej i świato-

wej, wypada przypomnieć – mało zna-
ną szerszej publiczności – historię jego
rodu, który zaznaczył swoją obecność w
różnych częściach Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, poczynając od Litwy.

Stąd też późniejszy pseudonim znako-
mitego mistrza pióra – “Litwos” – wyra-
żający sentyment do stron rodzinnych
praprzodków. Pierwszy, znany z imie-
nia, protoplasta tego rodu – Golygunt,
pojawił się w polsko-litewskich zapi-
sach historycznych w 1413 r., jako
uczestnik zjazdu przedstawicieli szlach-
ty obu krajów w Horodle. Zjazd ten był
znaczącym aktem, potwierdzającym
związek obu państw pod nazwą Unii
Polsko-Litewskiej. Wyrazem tego po-
twierdzenia było m. in. przyjęcie przez
bojarów litewskich herbów szlachty pol-
skiej. Litewskiego /a ściślej żmudzkie-
go, gdyż pochodził z miejscowości
Oszyki-Oszykai na Żmudzi/ bojara Go-
lygunta przyjęto wtedy do herbu Ła-
będź alias Skrzyński, który – w odmia-
nie litewsko-żmudzkiej – utrwalił się
później, jako Łabędź-Oszyk vel Oszy-
ki. Gniazdem rodowym Łabędzi mało-
polskich było Skrzyńsko, położone na
zachód od Radomia.

N azwisko Sienkiewicz, które-
go  poczęli używać kolejni
praprzodkowie sławnego pi-

sarza, pochodzi według znawcy gene-
alogii tego rodu Stanisława Boleścica-
-Kozłowskiego – od litewsko-białoru-
skiego brzmienia imienia Szymon – Se-
men /zdrobniale: Semko, Siem, Siem-
ko, Sien, Sienko, Sieńko, a syn Sieńki to
Sieńkiewicz, Sienkowicz, Sieniuta, Sie-
maszko/. Nazwisko to jest właściwe dla
kilku rodzin szlacheckich, które w Ho-
rodle przyjęły herby szlachty polskiej.
Ten tok rozumowania może – jak się
wydaje – potwierdzać zapis nazwiska
Michała Sienkiewicza w jego akcie zgo-
nu, znajdującym się w kościele parafial-
nym w Smogorzowie – w odmianie
„Sieńkiewicz”. Zapis ten jest prawdo-
podobnie dowodem nie tylko zmazu-

rzenia tego nazwiska, lecz także jego li-
tewsko-białoruskiego rodowodu. Wspo-
mniana szlachta litewska, uherbowiona
w Horodle, to Oszyki-Sienkiewiczowie,
głównie ze starostwa Szmilgi /Żurkisz-
ki/. Nazwa „Oszyk” nie została wyja-
śniona ostatecznie. Ale najczęściej wy-
wodzi się ją – jako przydomek rodzinny
– od imienia przodka lub od miejsco-
wości. Na Żmudzi była w XVI w. miejsco-
wość Oszykowe Pole /po litewsku:
Oszykis Laukas/. Wyraz „Oszyk” może
również być końcówką zdrobniałego po
białorusku imienia, na przykład: Piotr –
Pietrusza – Pietroszyk / w skrócie:
Oszyk/ lub Szymon – Szymusza – Szy-
moszyk /w skrócie -  także Oszyk/.

J ako kolejni przodkowie Henry-
ka Sienkiewicza występują:

- Piotr Oszyk Sienkiewicz, herbu Ła-
będź, urodzony ew 1585 r., pułkownik
wojsk polskich;

- Józef Oszyk Sienkiewicz, urodzony w
1650 r., elektor Augusta II;

- Marcin Sienkiewicz,  urodzony w
1690 r., oficer wojsk litewskich, właściciel
dóbr Krywany;

- Michał Sienkiewicz /1725-1795/,
herbu Łabędź-Oszyk;

- Józef Sienkiewicz /1773-1852/, syn
Michała i Marianny z Ługowskich;

- Józef Paweł Ksawery Sienkiewicz
/1813-1896/, syn Józefa i Tekli z Nie-
wodowskich /drugiej żony ojca/, ojciec
pisarza, urodzony w Woźnej koło Raj-
grodu.

M ichał Sienkiewicz , pradzia-
dek Henryka, był uczestni-
kiem konfederacji barskiej

/podczas której niewątpliwie zetknął
się ze znamionami kultu, jakimi obda-
rzono ks. Marka/. 1 Uniknąwszy nie-
woli i zsyłki na Sybir, po 1773 r. prze-
niósł się w Radomskie. Tu – po starej
znajomości – objął na 17 lat w dzierża-
wę majątek Piotrkowice koło Świerży
Górnych /powiat kozienicki/ , należący
do kanclerza wielkiego koronnego Jana
Andrzeja Borcha. Tutaj też, po śmierci
pierwszej żony Marianny z Ługowskich,
poślubił Annę z Kossowiczów. A gdy
spadkobiercy Borcha sprzedali Piotrko-
wice w 1791 r. , Michał Sienkiewicz
wziął w dzierżawę dwa przyległe do
siebie majątki w Opoczyńskiem: Goździ-
ków /od Michała Branwickiego/ i Smo-
gorzów /od Dunin-Wąsowiczów, któ-
rych ród, herbu Łabędź, wywodzi się
ze Skrzyńska/. Zamieszkiwał w Smo-
gorzowie, gdzie zmarł 19 VI 1795 r. Pro-
chy jego złożono w jednej z kaplic tutej-
szego kościoła z inskrypcją na epita-
fium: Michał Sieńkiewicz.

T o prawdopodobnie jego postać
posłużyła prawnukowi-pisarzo-
wi za wzorzec dzielnego ryce-

rza „pana Michała”. On też – jak wiele na
to wskazuje – nabył niewielki mająte-
czek Grotki nad Pilicą, który stał się wła-
snością dziedziczną jego następców. Ja-
ko jego spadkobiercy występują: dzia-
dek pisarza Józef Sienkiewicz, a następ-
nie ojciec Józef Paweł Ksawery Sienkie-
wicz /który – z powodu niewielkich do-
chodów z Grotków /należnych także in-
nym spadkobiercom/ - zajmował się
dzierżawieniem lub administrowaniem
posiadłości należących do różnych wła-
ścicieli. Rodzice Henryka Sienkiewicza
zamieszkali po ślubie w Grabowcach
/część dóbr Cieciszowskich/. Potem
przenieśli się do Wężyczyna, a następnie
w 1861 r. do Warszawy, nabywając po-
sesję na Pradze przy ul. Olszowej 6.  Mat-
ka pisarza, Stefania Sienkiewicz z Cieci-
szowskich, zmarła w 1873 r. w Woli Gu-
łowskiej /gdzie jej mąż, celem podrepe-
rowania sytuacji materialnej rodziny,
dzierżawił folwarczek/. Pogrzebana zo-
stała na cmentarzu parafialnym w
Okrzei. Józef Paweł Ksawery Sienkie-
wicz zmarł w Warszawie.

Pierwszą żoną Henryka Sienkie-
wicza była Maria z Szetkiewi-
czów,  drugą Barbara z Bab-

skich; synem z pierwszego małżeństwa
Henryk /urodzony w 1882 r./, córką z

drugiego małżeństwa Jadwiga /urodzo-
na w 1883 r./.  Henryk Sienkiewicz uży-
wał niekiedy pieczęci o kształcie heral-
dycznym, różniącej się nieco od herbu
Oszyk.

S trony i pamiątki rodzinne, pa-
triotyczna postawa licznych
krewnych i przyjaciół, obser-

wacje z życia wsi i miasteczek podlasko-
-mazowieckich, atmosfera z czasów
szkolnych w Warszawie /tradycje Po-
wstania Styczniowego/ wywarły istot-
ny wpływ na osobowość i zainteresowa-
nia twórcze Henryka Sienkiewicza. W
wieku dziecięcym i młodzieńczym by-
wał on często m. in. w Okrzei, Grabow-
cach, Wężyczynie, Ułężu, Drążgowie,
Nowodworze i Woli Gułowskiej. Czy-
tał jednym tchem odkryte w starym ku-
frze rodziny Cieciszowskich pisma Pio-
tra Skargi, Jana Kochanowskiego, Łuka-
sza Górnickiego, Stanisława Orzechow-
skiego, „Śpiewy Historyczne” Juliana
Ursyna Niemcewicza. Środowisko i tra-
dycje ziemiańskie poznawał przede
wszystkim u wujostwa Cieciszowskich.
Jego postawę i zainteresowania, w wie-
ku młodzieńczym, formowały więc te
same tradycje, które w latach chłopię-
cych wywierały wpływ również na Jo-
achima Lelewela. (2)   Z okolic Okrzei
i Adamowa Henryk Sienkiewicz za-
czerpnął wiele wątków akcji i typów
ludzkich do późniejszych powieści, jak
Skrzetuski, Zagłoba /któremu – po tru-
dach i znojach wojennych – wyznaczył
siadywanie pod lipą parkową w Burcu.
Stąd „lipa Zagłoby” i staw o nazwie „Za-
głoba” w tejże miejscowości/.

We wczesnym pisarstwie Hen-
ryk Sienkiewicz był głównie
nowelistą, twórcą bardzo

wyrazistych w literaturze tej epoki ob-
razów niedoli chłopów osaczonych przez
dwór, plebanię i urzędników carskich
/”Szkice Węglem”/, zmuszanych do wal-
ki o obcą sprawę /”Bartek Zwycięzca”/,
marnujących swoje talenty /”Janko Mu-
zykant”/, ginących na obczyźnie w po-
szukiwaniu chleba /”Za chlebem”/ oraz
obrazów niedoli wygnańczej i nostalgii
/”Latarnik”/. 

S ławę jednego z największych
prozaików polskich i świato-
wych zdobył jako – piszący „ku

budzeniu i pokrzepieniu serc i sumień
utrapionych, jak również zwarcholo-
nych zaborczą niewolą, zachłannością i
tyranią – powieści historycznych: „Krzy-
żacy”, „Trylogia” /”Ogniem i mieczem”,
„Potop”, „Pan Wołodyjowski”/, „Quo
vadis”. W „Krzyżakach” odtworzył dzie-
je skutecznych zmagań rycerstwa pol-
skiego i litewsko-ruskiego z naporem
germańskim i stworzył wizję dla reflek-
sji nad czynnikami siły i znaczenia pań-
stwa polskiego. W „Trylogii” zawarł
barwny i sugestywny, chociaż jedno-
stronnie wyidealizowany, obraz życia i
wydarzeń dziejowych w Polsce i na jej
wschodnich rubieżach w XVII w. /woj-
ny kozackie, najazd szwedzki, wojna z
Turcją/.

B yły to, zwłaszcza te składające
się na „Trylogię”, powieści zna-
ne dość szeroko już wkrótce

po ich napisaniu /dzięki upowszech-
nianiu ich w odcinkach prasowych/
przed wydrukowaniem w formie książ-
kowej/. W żywej narracji i fabule, na tle
artystycznych opisów przyrody i oby-
czajów, ich autor – aby „dać przykład,
który podniesie serca i obudzi sumie-
nia” /wypowiedź włożona w usta pana
Michała Wołodyjowskiego/ – przetwa-
rzał w rycerzy-patriotów, dzielnych
obrońców ojczyzny, szlacheckich war-
chołów i hultajów, którym „łatwiej by-
ło ludziom łby ścinać niż pisać”. A wie-
lu, zwłaszcza wśród magnaterii, było
również takich, którzy traktowali
Rzeczpospolitą, jak „połeć czerwone-
go sukna” do podziału między rabu-
siów. Za metodę tego przetwarzania
obrał porażanie urodą i sercem pięk-
nych Polek /Anusia, Baśka, Krystyna,
Oleńka/, szablą pana Michała Wołody-
jowskiego i dowcipnym konceptem

Onufrego Zagłoby /sławetne „oleum”/.
Pewną odmianę, a może i prototyp te-
go konceptu może stanowić – chyba
znana Sienkiewiczowi – facecyjna wy-
powiedź Jakuba Zaleskiego, „czystej
krwie po mieczu i kądzieli”, szlachcica
spod Łukowa: „Słowo się rzekło, kobył-
ka u płota”, którą uraczył on króla Jana
III Sobieskiego. I tak wyśmienity znaw-
ca dziejów ojczystych i twórczości po-
etyckiej, Henryk Sienkiewicz, stosując
się do wezwania Juliusza Słowackie-
go, przerabiał „czerepy rubaszne” w
„dusze anielskie”, sposobiąc je do służe-
nia sprawom Polski bez reszty. 

Wzorcowym przykładem ta-
kiego przetworzenia jest
Kmicic-Babinicz. Podobną

metodę zastosował Sienkiewicz w „Quo
vadis” /w układzie Ligia – Winicjusz/.
Ale – w tym przypadku – zamiast Zagło-
bowego „oleum” posłużył się ewange-
licznym posłannictwem apostoła Pawła
z Tarsu, ukazując moralno-duchowy
triumf młodego chrześcijaństwa nad ma-
terialną przemocą Imperium Rzymskie-
go chylącego się do upadku w czasach
Nerona.

S ienkiewicz napisał także „Ro-
dzinę Połanieckich”, „Wiry”,
„Bez dogmatu”, „Na polu

chwały”, „Legiony”, „W pustyni i w
puszczy”, „Listy z Ameryki”, Listy z
Afryki”, „Zagłoba swatem” /opowiada-
nie sceniczne/. Zdecydowanie występo-
wał przeciw antypolskiej polityce rzą-
du niemieckiego. Był współzałożycie-
lem Kasy im Mianowskiego, która w la-
tach 1881-1907 stanowiła główną pol-
ską instytucję w zaborze rosyjskim, ma-
jącą na celu inicjowanie i finansowa-
nie działalności badawczej i wydawni-
czej /polskie podręczniki, encyklope-
die, słowniki itp. przedsięwzięcia uka-
zujące i formujące tożsamość narodu
polskiego/. Po wybuchu pierwszej woj-
ny światowej działał w Szwajcarii, jako
prezes – utworzonego z inicjatywy
Ignacego Paderewskiego – Szwajcar-
skiego Komitetu Generalnego Pomocy
Ofiarom Wojny w Polsce.

W 30-lecie twórczości /w 1900
r./ otrzymał w darze od na-
rodu polskiego – wspomnia-

ny już – dworek w Oblęgorku pod Kiel-
cami /w którym umieszczono później
Muzeum Henryka Sienkiewicza/, a w
1905 r. przyznano mu literacką Nagro-
dę Nobla. Laureat tej nagrody – wybitnie
wyróżniającej geniusz przedstawiciela
narodu pozostającego pod trójzaborem
– uznał, że jest to wyjątkowy moment,
aby podkreślić jego rolę, jako syna Pol-
ski. W przemówieniu wygłoszonym z tej
okazji, zaznaczył więc: „Głoszono ją /to
znaczy Polskę – uzup. SA/, umarłą, a
oto jeden z tysięcy dowodów, że żyje.
Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód,
że umie zwyciężać”.

H enryk Sienkiewicz zmarł 15
XI 1916 r. w Vevey /Szwajca-
ria/ na atak serca. Jego pro-

chy sprowadzono w 1921 r. do Kraju i
złożono w podziemiach Katedry Św. Ja-
na w Warszawie. Staraniem zawiąza-
nego w 1927 r. komitetu /nad którym
objął patronat prezydent RP Ignacy Mo-
ścicki/, wzniesiono koło Okrzei Kopiec
Henryka Sienkiewicza oraz szkoły jego
imienia: podstawową w Okrzei i rze-
mieślniczą w Łukowie , /3/ a dom jego
urodzenia w Woli Okrzejskiej włączono
do rejestru zabytków historycznych.
Mieści się w nim Muzeum Henryka
Sienkiewicza /podobnie, jak Muzeum
Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku ko-
ło Kielc/.

Z uznaniem należy odnotować
ukazanie się dwuczęściowej
książki byłej dyrektorki tej pla-

cówki Anny Cybulskiej /z barwnymi ilu-
stracjami Zbigniewa Kołodzieja i Mag-
daleny Piwońskiej/ pt. „Pamiętnik mo-
jego życia. Rzecz o Henryku Sienkiewi-
czu”, przeznaczonej głównie dla dzieci
i młodzieży /wydawca: Muzeum Hen-
ryka Sienkiewicza – Wola Okrzejska
2011, 2012/.

1Ks. Marek Jandołowicz /Jando-
wicz/ / ok. 1713-1799/,karme-
lita, uznawany za wybitnego ka-

znodzieję i proroka. Po ukończeniu nowi-
cjatu i studiów religijnych w konwencie
swojej obediencji w Woli Gułowskiej, zo-
stał wyznaczony do misji ewangelizacyj-
nej wśród prawosławnych na terenach
województwa lwowskiego. W 1759 r.
mianowano go przeorem nowej placów-
ki karmelitów trzewiczkowych w Barze,
powołanej w oparciu o fundacje Lubo-
mirskich. Działalność na tym stanowi-
sku w czasie Konfederacji Barskiej /1768-
1772/, która znalazła szczególny wyraz
w literaturze /a zwłaszcza w poezji/ ro-
mantycznej, sprawiła, że poczęto wią-
zać z nim opinię proroka i cudotwórcy.
Do najbardziej wpływowych propagato-
rów tej opinii należał Juliusz Słowacki,
autor dramatu poetyckiego pt. „Ksiądz
Marek”.

2 Joachim Lelewel /1786-1861/,
historyk, numizmatyk, biblio-
graf, działacz demokratyczny,

profesor Uniwersytetu Wileńskiego
/gdzie jego uczniem był Adam Mickie-

wicz/. Rozległe zainteresowania Lele-
wela – o czym niemal zupełnie zapo-
mniano – obejmowały, już w wieku
chłopięcym, także folklor. Impulsem do
tych zainteresowań stała się obserwacja
życia w okolicach Okrzei i Adamowa.
Długoletnim opiekunem Lelewela był
Kacper Cieciszowski, arcybiskup mohy-
lowski i metropolita wszystkich kościo-
łów rzymskokatolickich w cesarstwie
rosyjskim.  Młody Joachim często prze-
bywał w Okrzei i Woli Okrzejskiej, do-
brach będących wtedy własnością bra-
ta arcybiskupa, Adama Józefa Cieci-
szowskiego herbu Roch, ożenionego z
Teresą z Lelewelów, córką Henryka Le-
lewela /dziadka Joachima/. Młody Jo-
achim pobierał przez pewien czas naukę
u proboszcza okrzejskiego, światłego
pijara, ks. Leopolda Moroza. I – co istot-
ne – już jako piętnastolatek, w 1801 r.
zapisał 125 piosenek ludowych z tej
okolicy, co pozwoliło na zachowanie ich
do dziś. Są to przeważnie krótkie „za-
śpiewki”. Ale znalazła się wśród nich –
powstała i dość powszechnie śpiewana
w ostatnie lata XVIII w. - pieśń o zajęciu

Warszawy przez Prusaków. Rękopi-
śmienny zbiorek, przechowany przez
krewnego Joachima, Prota Lelewela,
został zamieszczony, w opracowaniu
Ludwika S. Korotyńskiego, w „Księdze
pamiątkowej na uczczenie setnej rocz-
nicy urodzin Adama Mickiewicza” /Ge-
bethner i Wolff, Warszawa 1898, t. I,
ss. 83-92/. Oto jedna z piosenek zapisa-
nych przez Joachima Lelewela:

Nie pomogą krocie, ani miliony,
Kiedy kto dostanie chimerycznej żony;

Ani ją zaprzedać, ani ją zamienić,
Uważajcie, chłopcy, jak się macie żenić.

3Pamięć należną pierwszemu
polskiemu nobliście w dziedzinie
literatury, rodakowi ziemi łu-

kowskiej, utrwalają także nazwy Zespo-
łów Szkół im Henryka Sienkiewicza w
Wojcieszkowie /nazwa nadana 25 X
2005 r./, w Grabowie Szlacheckim, Szko-
ły Podstawowej w Adamowie.

d r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k
F o t o  w i k i p e d i a

Mamy 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci pierwsze-
go naszego noblisty, który w swojej rozległej – znanej nie tylko
w Kraju – twórczości literackiej budził i krzepił świadomość i
patriotyczne sumienie narodu oraz akcentował potrzebę do-
strzeżenia i spożytkowania dla dobra publicznego talentów
uciskanego ludu wiejskiego. Był więc i nadal jest ceniony za
wybitny wkład do kultury narodowej i światowej. W związku
z tym, rok 2016 został – uchwałą Senatu RP z 18 XII 2015 r. –
uznany za Rok Henryka Sienkiewicza.

RYS. AUGUST
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Urząd Dzielnicy jeszcze w tym
roku zamierza rozpocząć reali-
zację kolejnego etapu zatwier-
dzonego w Budżecie Partycypa-
cyjnym projektu „Bezpieczne
przejścia dla pieszych i pasy ro-
werowe na wybranych ulicach
Ursynowa”, który pod pretek-
stem zwiększenia bezpieczeń-
stwa pieszych ma zwęzić kolejne
ulice i jest wspierany przez lob-
by warszawskich rowerzystów.
Tym razem sprawa dotyczy ulic
Bartoka i Jastrzębowskiego.

Dotychczas w ramach projektu
na Ursynowie zostały zwężo-
ne ulice Cynamonowa i Dere-

niowa. W internecie coraz częściej poja-
wiają się filmy i zdjęcia wykonane przez
sfrustrowanych mieszkańców tych ulic
bądź kierowców nimi przejeżdżających.
Przedstawiają one ciąg tkwiących w kor-
ku aut, zwłaszcza w godzinach szczytu.
Komentujący zdjęcia piszą, że wystarczy,
że na przystanku na chwilę zatrzyma
się autobus, a powoduje to istny paraliż
ruchu drogowego. Samochody zatrzy-
mują się lub poruszają z prędkością kil-
ku kilometrów na godziną. Pomiędzy
nimi przebiegają piesi, którym zwyczaj-
nie nie chce się dojść do przejścia, sko-
ro mogą poruszać pomiędzy stojącymi
autami. A rowerzyści? Ścieżki rowerowe
nawet w cieplejsze dni świecą pustkami,
natomiast amatorzy wycieczek rowero-
wych nadal bezpieczniej czują się na
chodnikach niż na wyznaczonych dla
nich pasach. Jednym słowem, chaos ko-
munikacyjny dla wszystkich użytkowni-

ków przebudowanych ulic, którymi jesz-
cze do niedawna można było całkiem
sprawnie przejechać każdym środkiem
transportu. 

R ok temu śledziliśmy walkę
mieszkańców okolic ulicy
Stryjeńskich, gdzie wspólny-

mi siłami oburzonych mieszkańców
oraz Projektu Ursynów udało się do-
prowadzić do powstrzymania realizacji
projektu, którego celem było wyzna-
czenia pasów rowerowych kosztem pa-
sów ruchu samochodowego oraz miejsc
parkingowych. Aktywiści Projektu Ursy-
nów organizowali spotkania informa-
cyjne, powstała petycja, nagłaśniano
temat w mediach i dzięki temu ktoś
wreszcie dostrzegł absurd proponowa-
nego projektu, a ruch na ulicy Stryjeń-
skich pozostał bez zmian.

Czy teraz podobna sytuacja cze-
ka niczego jeszcze nieświado-
mych mieszkańców Ursynowa

Północnego? Projekt zakłada bowiem
zwężenie ul. Bartoka do jednego 3-me-
trowego pasa jezdni w każdą stronę, po-
wstanie 1,5-metrowych pasów rowero-
wych po obydwu stronach (!) oraz wy-
znaczenie wysepek uniemożliwiających
wyprzedzanie. Zostaną wyznaczone za-
toki parkingowe, jednak liczba miejsc
postojowych będzie mniejsza niż obec-
nie, a wyjazd z nich będzie zagrażał bez-
pieczeństwu rowerzystów. W lokalnych
portalach internetowych oraz mediach
społecznościowych nawet rowerzyści
wypowiadają się negatywnie na temat
proponowanych zmian. Obecnie mogą
oni bezpiecznie poruszać się ulicami,

których dotyczy projekt, a takie przery-
wane zatokami parkingowymi pasy ro-
werowe mogą nieść jedynie zagrożenie
i powodować kolizje. 

Pan Krzysztof, mimo zimowej
aury porusza się na rowerze,
zapytany o zdanie na temat

przebudowy ul. Bartoka był bardzo za-
skoczony, ponieważ pierwszy raz usły-
szał o projekcie: – Jeżdżę tędy kilka ra-
zy w tygodniu, nigdy nie byłem świad-
kiem żadnego wypadku, ruch jest płyn-
ny i czuję się bezpiecznie jadąc ulicą. Nie
widzę potrzeby zmian. Tym bardziej,
że teraz kierowca chcący mnie wyprze-
dzić ma do tego miejsce. Po co psuć coś,
co sprawnie działa? – zastanawia się
nasz rozmówca. 

W podobnym tonie wypowia-
dają się również zaskocze-
ni pomysłem kierowcy. Pan

Piotr mieszka dalej, przy ulicy Suro-
wieckiego, ale Bartoka przemierza co-
dziennie, a czasami zdarza mu się za-
parkować tu auto: – Przecież to zakor-
kuje całą ulicę! A miejsc parkingowych
i tak jest tu za mało! Teraz mogę chociaż
spokojnie tędy przejechać, a rowerzy-
stów nawet latem jeździ tędy niewielu,
częściej są to piesi idący w kierunku
metra. Myślę, że mieszkańcy sąsied-
nich bloków nie chcieliby mieć pod
oknami hałasujących i zanieczyszczają-
cych powietrze samochodów, które za-
miast pojechać dalej, stałyby tu w kor-
ku – zauważa.

Tymczasem zarząd dzielnicy
ma już gotowy projekt, po-
wstaje kosztorys i jeszcze

przed końcem tego roku chciałby rozpo-
cząć prace. Podobne plany są przygoto-
wywane dla ulicy Jastrzębowskiego. Tu
należy zwrócić uwagę na to, że przy tej
ulicy znajduje się Pogotowie Ratunko-
we, a planowane zmiany zarówno na
Bartóka, jak i Jastrzębowskiego z pew-
nością nie ułatwią do niego dojazdu. A
w sytuacjach zagrożenia życia czy cho-
roby liczy się przecież każda sekunda. 

P rojekt Ursynów również tym
razem przychodzi ze wspar-
ciem dla mieszkańców. Już

mają doświadczenie i sukces z ulicą
Stryjeńskich. Czy tym razem będzie po-
dobnie i znów uda się pokonać nieroz-
sądne pomysły rowerowych zapaleń-
ców? Rozpoczęli akcję informacyjną o
planowanych zmianach, a 15 grudnia
(czwartek) o godzinie 19:00 w Domu
Kultury Stokłosy (ul. Lachmana 5) or-
ganizują spotkanie, podczas którego
każdy będzie mógł wyrazić swoją opinię
na temat planowanych inwestycji, zapo-
znać się z jej szczegółami i dowiedzieć
się, co można zrobić, aby uniknąć sytu-
acji z ulic Cynamonowej i Dereniowej. 

R ozpoczęła się kolejna tura
składania wniosków do bu-
dżetu partycypacyjnego. Jak

co roku zapewne tym razem także nie
zabraknie projektów mających na ce-
lu przebudowę kolejnych ulic i wy-
znaczania pasów rowerowych. To te-
mat ostatnio niezwykle popularny i
budzący wiele emocji w naszej dziel-
nicy. Miejmy nadzieję, że w kolejnym
głosowaniu mieszkańcy, oddając gło-
sy na wybrane projekty, zasugerują
się nie tylko ich tytułami, ale dokład-
niej przemyślą swoje decyzje zanim
nacisną przycisk „głosuj”. Być może
pozwoli to uniknąć wielu nieporozu-
mień, a mieszkańcy nie będą nagle
zaskoczeni, gdy pod ich oknami poja-
wi się sznur jadących w korku samo-
chodów. Budżet partycypacyjny na-
leży do nas wszystkich, o ile lepiej by-
łoby przeznaczyć te pieniądze na bar-
dziej potrzebne i przemyślane inwe-
stycje. Aby wszystkim żyło się lepiej,
nie tylko grupce radykalnych rowe-
rzystów.

M a g d a l e n a  P i e t r o ń

W związku z artykułem Tade-
usza Porębskiego „Może ktoś
wreszcie to zbada?” (Passa,
24.11.2016 r.), w którym autor
kwestionuje celowość sprzedaży
Hoteli Warszawskich Syrena w
1997 r., kiedy byłem prezydentem
Warszawy, jak również cenę, jaką
miasto uzyskało z tego tytułu, wy-
jaśniam, co następuje: 

1. Autor pisze jakoby przygo-
towania do sprzedaży były „sta-
rannie ukrywane”. Nie jest to

zgodne z prawdą. Sprzedaż była
poprzedzona uchwałą rady mia-
sta oraz ogłoszeniami dla poten-
cjalnych inwestorów.

2. Autor dziwi się, „kto wpadł
na pomysł” sprzedaży spółki Ho-
tele Warszawski Syrena. Prowa-
dzenie hoteli należy w całości do
rynkowej działalności komercyj-
nej, nie stanowi zadania komu-
nalnego i było sprawą oczywistą,
że w nowym ustroju hotele miej-
skie powinny zostać sprywaty-
zowane. 

3. Prywatyzowane były udzia-
ły w spółce, opis spółki przygoto-
wany dla inwestorów zawierał
wszystkie aktywa i pasywa, jak
również opis roszczeń, które zo-
stały zgłoszone do niektórych nie-
ruchomości spółki. Ówczesny stan
hoteli, jak również roszczenia do
nieruchomości, którymi władała
spółka, niewątpliwie miały wpływ
na ostateczną ceną oferowaną
przez inwestorów.

4. Po materiały dotyczące pry-
watyzacji zgłosiło się kilkadzie-
siąt spółek, oferty złożyło kilka-
naście, a do ostatecznego prze-
targu stanęły trzy spółki. Spo-

śród tych trzech wybrano ofertę
najwyższą. Cena jaką uzyskano
– 24 mln USD i zobowiązanie do
modernizacji opiewające na 42
mln USD za 80 proc. udziałów –
nie jest powalająca, ale lepszej
oferty na spółkę obciążoną rosz-
czeniami i obiekty wymagające
dużych nakładów wówczas nie
było, co Autor sam potwierdza
pisząc, że komisja negocjacyjna
„wskazała kupca oferującego
najlepsze warunki”.

5. W sprawie „Pawła B…skie-
go”, który żądał łapówki, złożyłem
osobiście zawiadomienie do Pro-
kuratora Generalnego. W tym
miejscu podzielam pogląd Autora,
że działania prokuratury w tym
zakresie były rozczarowujące. 

6. Spór o 818 mkw. u zbiegu Al.
Jerozolimskich i ul. Marszałkow-
skiej, który się toczy między spad-
kobiercami dawnych właścicieli a
holdingiem prowadzącym hotel i
miastem, mógłby zostać rozstrzy-
gnięty na drodze ugody, na której
zyskałyby wszystkie strony, bo
miejsce to po zakończeniu sporów
i zagospodarowaniu generowało-
by dość wysokie dochody.

7. Zwrot Pałacu Błękitnego po-
średnikowi, który kupił roszcze-
nia od hr. Jana Zamoyskiego, na-
stąpił w 2000 r., za czasów moje-
go następcy na stanowisku prezy-
denta M. St. Warszawy, co Autor
przeoczył. Pytania w tej sprawie
należy kierować do niego.

M a r c i n  Ś w i ę c i c k i

Od autora publikacji “Może
ktoś wreszcie to zbada?”.

Powyższe uwagi pana posła
Marcina Święcickiego (Platfor-
ma Obywatelska), niegdysiejsze-
go prezydenta Warszawy, w za-
sadzie nic nie wyjaśniają. Brak
jest w nich odpowiedzi na klu-
czowe pytanie: “Co było powo-
dem, że tak bardzo spieszono się
ze sprzedażą 80 proc. udziałów
w spółce Hotele Warszawskie
“Syrena”, że zdecydowano się
zbyć je za śmiesznie niską cenę
24 milionów USD?”. Zgadzam
się z tezą posła, że prowadzenie
hoteli nie stanowi zadania ko-
munalnego, ale pośpiech w po-
zbyciu się pereł w hotelowej ko-

ronie stolicy państwa był nie-
wskazany, by nie powiedzieć
mocno podejrzany. 

Po pierwsze, hotele Syrena,
choć faktycznie nadgryzione zę-
bem czasu, miały pełne obłoże-
nie i nie przynosiły strat, a wyko-
nanie budżetu miasta w tym
okresie nie było zagrożone. 

Po drugie, było powszechnie
wiadomo, że Polska szybkim
krokiem zmierza ku członko-
stwu w UE, co wiąże się ze
znacznym rozwojem turystyki,
więc wstrzymanie sprzedaży ho-
teli do czasu podpisania Trak-
tatu Akcesyjnego w 2003 r., a
więc zaledwie o 6 lat, pozwoli-
łoby na osiągnięcie wielokrot-
nie wyższej ceny za tak atrak-
cyjne nieruchomości. Przypo-
mnę panu posłowi Święcickie-
mu, że na sprzedaży jednego
tylko z zakupionych od miasta
hoteli –  “Warszawa” austriaccy
biznesmeni zarobili krocie. Zby-
li mianowicie nieruchomość ro-
dzinie Likusów za 38 milionów
euro. Po trzecie wreszcie, trans-
akcję, nad którą unosił się odór
korupcji, a pan Święcicki przy-

znaje, że miał na ten temat wie-
dzę dzieląc się nią z Prokurato-
rem Generalnym, należało za-
blokować wycofując ofertę mia-
sta. Każdy podmiot ogłaszający
przetarg bądź konkurs ofert ma
prawo odwołania go bez poda-
nia przyczyn. Często stosuje się
w regulaminie zapis, że konkurs
ofert (przetarg) można odwo-
łać nawet po wyborze oferenta.
Wówczas zwraca się wadium
bez oprocentowania.

Reasumując, nie przyjmuję do
wiadomości niespójnych wyja-
śnień pana posła Święcickiego i
nadal stoję na stanowisku, że po-
spieszna sprzedaż siedmiu, a nie
nie jak napisałem w publikacji
sześciu (zapomniałem o hotelu
“Syrena” przy ul. Syreny na Wo-
li), warszawskich hoteli zlokali-
zowanych w najlepszych punk-
tach Warszawy było działaniem
na szkodę majątku miasta, mają-
cym nadto korupcyjną otoczkę,
co poseł Marcin Święcicki osobi-
ście potwierdził wysyłając sto-
sowne doniesienie do Prokurato-
ra Generalnego RP.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Marcin Święcicki w odpowiedzi na artykuł Tadeusza Porębskiego
� List � List � List � List � List� List � List � List � List � List� List � List � List � List � ListList � List � List � List � List � List � List

Czy Bartoka i Jastrzębowskiego zostaną zwężone

Nie tylko rowerzyści się liczą



1 1

Mokotowskie X Liceum im. Kró-
lowej Jadwigi to jedna z naj-
starszych szkół ponadpodsta-
wowych w Warszawie. Niestety,
nawet tak zasłużona szkoła nie
była w stanie oprzeć się dzikiej
reprywatyzacji, polegającej m.
in. na przekazywaniu spadko-
biercom byłych właścicieli, bądź
kupcom roszczeń placówek
oświatowych kształcących na-
szą młodzież. 

P oczątki szkoły datują się od 3
września 1874 r., kiedy przy
ulicy Marszałkowskiej 153 na-

stąpiło urzędowe otwarcie prywatnej
pensji żeńskiej pani Jadwigi Sikorskiej.
W latach 1874-1918 uczyło się w niej
około 3000 uczennic. Jedną z nich by-
ła Maria Skłodowska, późniejsza dwu-
krotna polska noblistka, po mężu Curie.
Aktem z 7 sierpnia 1918 r. Jadwiga Si-
korska przekazała szkołę na własność
Skarbowi Państwa. Od tego dnia dzisiej-
sza “Królówka” nosiła nazwę Państwo-
we Gimnazjum Żeńskie im. Królowej
Jadwigi. W 1924 r. gimnazjum zostało
przeniesione do nowego gmachu przy
placu Trzech Krzyży, gdzie znajdowały
się m. in. pracownie przedmiotowe
wzorowane na uniwersyteckich. Po re-
formie w 1934 r. szkole nadano nazwę
X Gimnazjum i Liceum im. Królowej Ja-
dwigi. W okresie międzywojennym
świadectwa maturalne uzyskało tam
848 dziewcząt. 

D ruga wojna światowa nie
przerwała działalności dy-
daktycznej szkoły. Dziewczę-

ta pobierały naukę na tajnych komple-
tach organizowanych od 1 grudnia
1939 r.. Wydano 250 matur wojen-
nych. W 1944 budynek został do-
szczętnie zniszczony. W 1947 r. odby-
ła się pierwsza po wojnie matura, w
wyniku której świadectwa dojrzałości
otrzymało 12 osób. Cztery lata póź-
niej szkoła przeniosła się do nowego
budynku przy ul. Woronicza 8, a w
1965 r. stała się placówką koeduka-
cyjną. W swojej prawie 150–letniej hi-
storii “Królówka” miała tylko 10 dy-
rektorów. Od 2012 r. liceum kieruje
pani Ewa Burzyk. Mury tego niezwy-
kle zasłużonego dla Warszawy liceum
opuściło wielu znamienitych absol-
wentów, których nazwiska gościły na
pierwszych stronach gazet. Poza Ma-
rią Skłodowską – Curie nauki pobiera-
li tam m. in. Danuta Hübner – komi-
sarz UE, Ewa Łętowska – jedna z naj-
wybitniejszych polskich prawniczek,
aktorka Marta Lipińska, piosenkarka
Halina Kunicka, czy solistka Teatru
Wielkiego Hanna Lisowska.   

Spokojny byt dyrekcji i uczniów
“Królówki” został zakłócony
w ostatnich latach, kiedy mia-

sto w ramach reprywatyzacji zwróciło
prywatnym osobom trzy działki o łącz-
nej powierzchni 2,6 tys. mkw. w pół-
nocnej części terenu zajmowanego
przez liceum, co okroiło szkolne bo-
isko aż o 40 proc. Żadna szanująca się
placówka szkolna nie może dzisiaj
działać bez boiska sportowego. Urzęd-
nicy przystąpili więc do negocjacji z

prywatnymi właścicielami. W lipcu
prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz
podpisała zarządzenie o odkupieniu
działki liczącej 638 mkw. Była to kwe-
stia kluczowa, bowiem działka ta usy-
tuowana była niemal na środku bo-
iska. Miasto miało za nią zapłacić 1,6
mln złotych. Drugą działkę wymienio-
no na część podwórka szkolnego, dzię-
ki czemu udało się uratować teren o
wymiarach 70 na 50 m, który stanowi
około dwóch trzech dawnego boiska.
Od biedy można urządzić tam mini-bo-
isko do siatkówki czy piłki ręcznej, ale

na to potrzeba pieniędzy, którymi
dzielnica Mokotów rzekomo nie dys-
ponuje. Dzisiaj szkolne boisko to wyły-
siały niezagospodarowany trawnik. 

M ieszkańcy Wierzbna z kil-
kunastu projektów z tzw.
Budżetu Partycypacyjnego

zagłosowali na projekt “Wielofunkcyj-
ne boisko sportowe Królówka” i do
końca byli przekonani, że boisko zloka-
lizowane na ocalonej części dużego te-
renu pomiędzy ulicami Tyniecką – Wo-
ronicza – Krasickiego a budynkiem
szkoły zostanie w najbliższym czasie
urządzone. Były to nadzieje płonne.
W dniu 28 listopada w budynku li-
ceum odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli okolicznych mieszkańców z wła-
dzami dzielnicy – wiceburmistrzami
Krzysztofem Rinasem, który nadzoru-
je pracę wydziałów architektury, nie-
ruchomości i obrotu nieruchomościa-
mi, oraz nadzorującym mokotowską
oświatę Krzysztofem Skolimowskim,
kiepsko ocenianym przez dużą część

mokotowskiego środowiska oświato-
wego, jak i opozycję w radzie dzielni-
cy (złożono wniosek o odwołanie go ze
stanowiska). Obecni byli również pra-
cownicy wydziałów nieruchomości
oraz architektury i budownictwa, dy-
rekcja liceum, nauczyciele wychowa-
nia fizycznego, w tym projektodaw-
czyni przedsięwzięcia, oraz samorząd
uczniowski.

M ieszkańcy postulowali o
zmianę lokalizacji boiska
tak, by ocalony przed dziką

reprywatyzacją teren został szybko za-

gospodarowany, by nie stanowił po-
kusy do dalszej jego zabudowy. Ich
obawy, zrodzone z obserwacji urzęd-
niczych poczynań w tej dzielnicy, że
władze oświatowe “odfajkują”  pro-
blem terenu sportowego dla szkoły, a
ocalone działki zostaną prędzej czy
później zabudowane, potęgowały się
wraz z przebiegiem zebrania. Urzędni-
cy nie udzielili bowiem żadnej kon-
kretnej odpowiedzi na pytania o prze-
bieg procesu zwrotu działek, na któ-
rych obecnie budowane są apartamen-
ty. Nie było odpowiedzi na pytanie,
czy nieruchomości zwrócono spadko-
biercom, czy też kupcom roszczeń.
Urzędnicy ograniczyli się jedynie do
poinformowania zebranych, że dział-
ki zwrócono na podstawie decyzji ad-
ministracyjnej bez udziału sądów. 

M ieszkańcy twierdzą, że in-
formacja ta jest sprzeczna z
udzielanymi im wcześniej.

Od wielu lat boisko było terenem
otwartym i miało przejście między uli-

cami Tyniecką a Woronicza. Był to raj
dla pijaczków i miejscowego elemen-
tu. Zmęczeni nocnymi pijackimi burda-
mi lokatorzy pobliskich budynków la-
tami prosili urzędników o zamknięcie
terenu przynajmniej na noce. Przez
wiele lat słyszeli, że to niemożliwe, po-
nieważ trwają procesy sądowe o zwrot
działek i władze dzielnicy do czasu  ich
zakończenia nie są uprawnione do po-
dejmowania jakichkolwiek działań do-
tyczących przedmiotu sporu. Wycho-
dzi na to, że przed wydaniem przez
BGN decyzji reprywatyzacyjnej toczy-

ła się jednak batalia sądowa. Albo też
urząd na Mokotowie po prostu oszuki-
wał mieszkańców. 

T ygodnik „Passa” przyjdzie
mieszkańcom, uczniom li-
ceum oraz jego dyrekcji w su-

kurs, tak jak przyszliśmy w 2014 r. z
pomocą lokatorom reprywatyzowa-
nej nieruchomości przy ul. Narbutta
60. Przypomnę, że po dwuletnim bo-
ju udało nam się, po raz pierwszy w
Warszawie od 1989 r., zablokować wy-
konanie ostatecznej i prawomocnej de-
cyzji reprywatyzacyjnej. Obecnie spra-
wę bada Prokuratura Regionalna we
Wrocławiu pod nadzorem Prokuratu-
ry Krajowej. To nie znaczy, że liczymy
na powtórkę w opisanym wyżej przy-
padku. Tu mleko częściowo się rozla-
ło, ponieważ ruszyła budowa na pod-
stawie prawomocnej decyzji admini-
stracyjnej i nie sposób jej zablokować,
choć “Passa” zwróciła się do mokotow-
skiego urzędu w trybie ustawy Prawo
Prasowe o podanie parametrów po-

wstającego apartamentowca (PUM,
wysokość budynków). Będziemy po-
równywać otrzymane dane z miejsco-
wym planem zagospodarowania prze-
strzennego. Zażądaliśmy również in-
formacji, czy roszczenie do działek by-
ło pierwotne, czy wtórne (skupione).
W tym drugim przypadku trzeba było-
by sprawdzić kilka elementów, m. in.
wiarygodność aktu notarialnego spo-
rządzonego przed laty, jak również to,
czy przekazana nieruchomość nie by-
ła spłacona przez władze PRL w ra-
mach tzw. umów indemnizacyjnych.
W razie jakichkolwiek wątpliwości po-
wiadomimy o nich prokuraturę i bę-
dziemy domagać się, by reprywatyza-
cję tę zbadała speckomisja, która ma
powstać na mocy sejmowej uchwały.

J ednak naszym głównym zada-
niem będzie obrona ocalone-
go boiska poprzez systematycz-

ne nękanie mokotowskich urzędników
o jak najszybszą modernizację. Nie ku-
pujemy informacji wydanej przez
rzeczniczkę urzędu Monikę Chrobak –
Budzińską, że “dopiero po sfinalizo-
waniu wszystkich roszczeń będzie
możliwe przygotowywanie moderni-
zacji boiska”. Przypomnę pani rzecz-
nik, jak również jej przełożonym, że
na modernizację budynku Narbutta
60, choć od 1999 r. objęty był roszcze-
niem, władze Mokotowa jakoś nie ża-
łowały środków i nie czekały “na sfina-
lizowanie wszystkich roszczeń”. W je-
go remont wpompowano ponad
ćwierć miliona publicznych złotówek,
prawdopodobnie po to, by zrobić do-
brze spadkobiercom byłego właścicie-
la, których tak mocno miłowano, że
nawet umocowano ich w zarządzie
tamtejszej wspólnoty. Wówczas jest
dużo bliżej do publicznych środków. 

D omagamy się więc, by wła-
dze dzielnicy Mokotów po-
starały się zrobić dobrze tak-

że naszej mokotowskiej młodzieży i
zaniechały, nazywając rzecz po mło-
dzieżowemu –  uprawiania ściemy i
opowiadania wszem i wobec bajek o
rzekomych trudnościach oraz braku
środków. Wszak na Mokotowie nie po-
winno być podziału na lepszych i gor-
szych. Dodajmy, iż projekt moderni-
zacji boiska “Królówki” zwyciężył w
Budżecie Partycypacyjnym. A ten bu-
dżet to proces, w trakcie którego o wy-
datkowaniu części budżetu dzielnicy
decydują MIESZKAŃCY zgłaszając
projekty, dyskutując nad nimi, a po-
tem oddając na nie swój głos. Projek-
ty, które uzyskają największe poparcie
mieszkańców, wpisywane są do bu-
dżetu m. st. Warszawy i realizowane w
najbliższym roku budżetowym.  Naj-
bliższy rok budżetowy to wedle naszej
wiedzy nie 2018, lecz 2017. Dlatego
oczekujemy przystąpienia do urządza-
nia boiska szkolnego “Królówki” nie-
zwłocznie, może już wczesną wiosną
przyszłego roku. O szczegółach zwią-
zanych z tą niebywale ważną społecz-
nie sprawą będziemy na bieżąco in-
formować. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
F o t o  w i k i p e d i a

Zamieszanie wokół boiska „Królówki” wciąż trwa

Młodzież się dla władz nie liczy...
KKaammiieeńń zz ttaabblliiccąą uuppaammiięęttnniiaajjąąccaa sszzkkoołłęę nnaa ppllaaccuu TTrrzzeecchh KKrrzzyyżżyy GGmmaacchh GGiimmnnaazzjjuumm iimm.. KKrróólloowweejj JJaaddwwiiggii ((ppoo pprraawweejj)) nnaa ppllaaccuu TTrrzzeecchh KKrrzzyyżżyy pprrzzeedd 11993399
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Piórem Derkacza

Irena Moraczewska - ONA
aarrttyyssttaa ppllaassttyykk,, ppeeddaaggoogg

Na początku był ON. Był jakiś krótki, samotny i nierozwojowy. Bóg-Stwórca do ON dopisał
literkę A. tak powstała ONA. Odtąd ON i ONA idą przez życie razem. On dający życie. Ona to
życie rodząca. ONA subtelna, twórcza i pracowita. ON zazwyczaj mocny i zdolny... W Galerii
Działań ulica Marco Polo 1swoje prace prezentują: ONA i ON. ONA tworzy poziom. ON wypeł-
nia pion. Ta wzajemna twórcza  realizacja, godna jest odwiedzenia od poniedziałku do piątku
w godzinach 14 00 – 20 00. J e r z y  D e r k a c z  -  O N

P odstawowa zasada żywienia mówi – jesteśmy tym, co jemy. Oznacza to,
że nasze ciało – bo o nim tu głównie mowa – zbudowane jest z tego, co
poprzez żołądek do niego trafia. Od pokarmu, czyli od tego, co zjadamy,

zależy nasz przyszły skład chemiczny. Oczywiście, nie są to takie proste przełoże-
nia, jak by się mogło wydawać laikowi i nie znaczy to, że ktoś, kto wypija codzien-
nie pół litra alkoholu, po miesiącu będzie składał się głównie z tegoż płynu. A jego wzór chemicz-
ny da się zapisać jako C2H5OH. 

Choć kogoś takiego można uznać za notorycznego alkoholika, (jeśli uzupełnianie powyższej,
jakże toksycznej substancji jest spowodowane potrzebą, której ów osobnik nie chce lub nie mo-
że się oprzeć) trzeba zauważyć, że przecież alkoholik czasem zakąsza. A to miewa znaczący wpływ
na jego ostateczny skład. W istocie staje się innym człowiekiem, niż wynikałoby to jego z codzien-
nego nawyku. 

Wprawdzie jego narządy zostają w znacznym stopniu zmienione w kontakcie z zabójczą substan-
cją, ale stwierdzenie, jakoby zostały przez nie zastąpione, jest daleko idącym uproszczeniem. Prze-
cież w tej grupie występują osobnicy dożywający sędziwego wieku. 

A propos – sędziwy. Słowo to przywodzi na myśl niektóre zawody prawnicze, a skojarzenie to bie-
rze się zapewne stąd, że osiągnięcie sędziwego wieku, jak też bycie sędzią jest dla wielu osób rów-
nie pożądane, a nawet staje się nadrzędnym celem w życiu. Celem samym w sobie – co widać na
przykładzie Trybunału Konstytucyjnego i zaciekłej walki o tamtejsze lukratywne posady. Zostaw-
my jednak tę dygresję i wróćmy do naszego „składu”, bynajmniej nie sędziowskiego. 

Przyjrzyjmy się temu, co jemy i jakie to może mieć skutki dla nas samych. 
Mądre przysłowie mówi, że człowiek nie samym chlebem żyje. Niestety, tak właśnie jest. Jest

to smutna prawda, bo najbardziej szkodzi nam nie sam chleb, choć ten także zdrowy nie jest,
szczególnie jeśli został ulepszony i zawiera konserwanty, ale to, co do niego dodajemy lub co
zostało dodane już na etapie produkcji. Wprawdzie w większości substancje te są dopuszczo-
ne przez instytucje nadzorujące nasz przemysł spożywczy, ale ich wieloletnie działanie może być
wciąż nieznane. 

Każdego z nas cechuje pewna doza egoizmu. Nic więc dziwnego, że chcielibyśmy składać się z
rzeczy jak najlepszych. Przeciętnemu Kowalskiemu może się wydawać, że jeśli już ma spożywać me-
tale ciężkie, których jak wiadomo nie brak w produktach trafiających na stół, to lepiej wybierać te
szlachetne. Przynajmniej nie zardzewieją, a Kowalski razem z nimi. To bowiem może grozić przed-
wczesnym trafieniem na przysłowiowy złom. W ogóle pojęcie metali ciężkich wprowadza pewien
chaos pojęciowy. 

Prawda o metalach ciężkich jest bardziej złożona. Logicznie rzecz biorąc, można sobie wyobra-
zić, że spożywając metale ciężkie, powinniśmy stawać się coraz ciężsi i już choćby z tego względu
należy ich unikać. Szczególnie dotyczy to osób odchudzających się, które chcą zrzucić trochę zbęd-

nych kilogramów. Warto nie-
co uporządkować podstawo-
wą wiedzę na temat metali
ciężkich, bo występują one
dość powszechnie w naszym
jadłospisie, czy tego chcemy,
czy nie.

Najbardziej niepożądany-
mi i najczęściej występującymi
w produktach spożywczych
metalami ciężkimi są toksycz-
ne pierwiastki, których nawet
niewielka ilość jest szkodliwa

dla organizmu. Należą do nich m. in.: ołów (Pb), kadm (Cd), rtęć (Hg) i półmetal arsen (As). 
Drugą grupę metali ciężkich stanowią pierwiastki, które w odpowiedniej ilości (najczęściej śla-

dowej) i stężeniu można uznać za normalne, a nawet pożądane, takie jak: cynk (Zn), cyna (Sn), miedź
(Cu), chrom (Cr), nikiel (Ni) i żelazo (Fe). 

Wszystkie metale ciężkie w ilości małej i dużej mogą powodować rozmaite skutki np. reakcje aler-
giczne i wywierać szkodliwy wpływ na wiele procesów metabolicznych zachodzących w naszym or-
ganizmie. To jednak nie wyjaśnia, jak można unikać zagrożeń. 

Najlepszym zabezpieczeniem wydaje się być zdrowy rozsądek albo też chłopski rozum. Powie-
dzenie o chłopskim rozumie nie wzięło się znikąd. Chłop – zwany dziś rolnikiem, farmerem lub pro-
ducentem żywności – zawsze potrafił zauważyć, co dobre, a co nie. Wiedział i wie nadal, że żyw-
ność dobra to ta nieopryskiwana, na nawozach naturalnych. Ta druga zaś to produkt przeznaczo-
ny na sprzedaż. Tak więc podążając tokiem jego rozumowania, warto szukać żywności z tej pierw-
szej kategorii. 

Jest oczywiste, że mieszkańcowi miast jest znacznie trudniej znaleźć coś zdrowego, niebędące-
go częścią masowej produkcji rolnej, czy ogrodniczej. Chociaż mamy ograniczony wpływ na to, co
znajdzie się na naszym stole, starajmy się jednak, aby były to produkty, jeśli nie w najlepszym, to
chociaż w dobrym gatunku. Wszyscy zapewne chcielibyśmy, aby składniki, z których będziemy zbu-
dowani, stanowiły solidny budulec. Aby były wyprodukowane w kraju, gdzie rynek żywności jest
poddawany kontroli państwowej i konsumenckiej. Wskazane jest, by były to produkty oznaczone
kodem kreskowym rozpoczynającym się od 590. Liczba ta oznacza nasze krajowe produkty, które
są wciąż mniej zmodyfikowane, a więc zdrowsze niż inne wyprodukowane za naszą granicą lub gdzieś
dalej. Może nawet w Chinach (co niestety zdarza się nazbyt często), gdzie na ogół kontroli nie ma,
takiej jak choćby w UE. Może tak daleko kontrole po prostu nie docierają. Tam liczy się przede wszyst-
kim ilość. A nam przecież zależy na jakości. Nawet gdybyśmy mieli przepłacić parę złotych, warto
wybierać 590 na początku kodu, bo w ten sposób wspomagamy rodzimą produkcję. 

Przejeżdżam często (na swoim niezastąpionym rowerze) przez kampus Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego. Już z daleka rzucają się w oczy budynki, w których znajduje się Wydział Na-
uk o Żywności, Wydział Nauk O Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Wydział Inżynierii Produkcji,
Wydział Rolnictwa i Biologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Leśny inne. 

Zarówno same budynki, jak i liczba studentów robią imponujące wrażenie. Świadczy to o powa-
dze spraw związanych z żywieniem i edukacją na ten temat. Dowodzi to, że mimo nieco żartobli-
wego spojrzenia na zagadnienie jedzenia i konsekwencji z tego wynikających przedstawionych prze-
ze mnie powyżej, sprawa jest poważna. 

Warto podkreślić, że wśród studentów jest wielu przybyszów z innych krajów, którzy przybyli do
nas po wiedzę w tej materii. Dobrze wyedukowane pokolenie przyszłych żywieniowców, dietety-
ków, kierowników produkcji w zakładach produkujących żywność to szansa na to, by przeciętny oby-
watel mógł spokojniej sięgnąć na półkę po artykuły żywnościowe. Bez obawy, że spożywając je, na-
łyka się niepożądanych dodatków. Że mięso, które kupi, będzie składało się rzeczywiście z mięsa,
a nie w przeważającej części z dodatków. Że kupując kiełbasę, otrzyma (w zamian za własne pie-
niądze) naprawdę kiełbasę, a nie produkt podobny do niej, w którym jest zaledwie kilkanaście pro-
cent mięsa, a nawet tylko kilka. 

Brrr... Strach pomyśleć, czym jest ta reszta. Na pewno nikt z nas nie chciałby z tego się składać.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Co jemy? Czym jesteśmy?

„Najbardziej niepożądanymi i naj-
częściej występującymi w pro-
duktach spożywczych metalami
ciężkimi są toksyczne pierwiast-
ki, których nawet niewielka ilość
jest szkodliwa dla organizmu. 
Należą do nich m. in.: ołów, kadm,
rtęć i półmetal arsen”

99..

Pewna pani w poczekalni przed wizytą u dentysty, 
Zobaczyła to nazwisko na pieczątce specjalisty!

Imię brzmiało też znajomo. Serce mocniej jej zabiło.
Tak nazywał się kolega, jej największa szkolna miłość.

Zgrabny, szczupły, kruczowłosy, typ amanta w każdym calu.
Boże! Jak się w nim kochała! Ale znikł po pierwszym balu.

Doktor stanął w drzwiach, a ona wzrok utkwiła w tym doktorze.
Stary, brzydki, gruby, łysy… To nie on! To być nie może!

Lecz przez cały czas wizyty coś musiała czuć przez skórę.
- Czy pan chodził do…? Przytaknął. 

- I tam zdawał pan maturę?
A więc był pan w mojej klasie! Znów nadzieja w niej odżyła.

- Przykro mi, lecz nie poznaję. Czego Pani mnie uczyła?

1100..

Chwalił się Jaś kolegom i księdzu katechecie:
- Widziałem Matkę Boską! 
- A cóż ty, Jasiu, pleciesz?  

- Widziałem! Daję słowo! Przyjrzałem się tej pani,
Dziś rano wychodziła przez okno na plebanii.

Z dekoltem miała bluzkę i włosy rozpuszczone,
Mini-spódniczkę, szpilki… A ksiądz stał pod balkonem.

- Pospiesz się! Sam słyszałem jak mówił ksiądz dobrodziej:
- Żeby cię, Matko Boska, nie widział nikt w ogrodzie!

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

SUCHARY Z INTERNETU (IV)

W o j t e k  D ą b r o w s k i

VAGABUNDUS
NNiieeddzziieellaa 1111..1122..22001166 (szlakiem Aleksandra Janowskiego z Leoncina do Leszna)
Wycieczka piesza żółtym szlakiem im. Aleksandra Janowskiego przez zachodnią część Puszczy

Kampinoskiej. Trasa: Leoncin - Teofile - Stara Dąbrowa - Nowa Dąbrowa - Babska Góra - Łubiec -
Leszno (ok. 20 km)

Wyjazd autobusem PKS “Polonus” z przystanku Dw. Gdańska 04/03 (przed budynkiem Dwor-
ca Gdańskiego, kierunek zachodni) o godz. 9:00. Przyjazd do Leoncina o 10.04. Cena biletu nor-
malnego 7 PLN. Powrót z Leszna autobusem ZTM linii 719 (odjazd o 16:39). Przejazd na podsta-
wie biletu ZTM na drugą strefę.

PPrroowwaaddzzii:: Dorota Jaroń-Baran (e-mail: teacherdj100@gmail.com).
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Jest rok 1977 na południe
od centrum Warszawy do
pierwszych bloków odda-
wanych na Ursynowie
wprowadzają się  młodzi
ludzie z różnych dzielnic:
Woli, Pragi, Żoliborza,
Włoch, głównie warsza-
wiacy.  Dopiero później na
Kabaty wprowadzać się
będą ludzie z różnych
stron Polski. 

Jesteśmy młodzi i pełni zapa-
łu nareszcie doczekaliśmy się
własnego M. Rodzą się dzieci,
pierwsi ursynowianie. Każdy,
kto w tym czasie podobnie jak ja
wprowadził się na Ursynów, pa-
mięta jak on wyglądał. Rejon uli-
cy Puszczyka – pierwsze zasie-
dlenia budynków, pokazowe
mieszkania, do których zjeżdża-
ły tłumy zobaczyć,  jakie są  pięk-
ne i jak urządzone. Gdy otrzy-

małam klucze mojego M, łzy ra-
dości płynęły mi po policzkach.
Mam wreszcie  swoje pierwsze
samodzielne mieszkanie! czeka-
jący na upragnione lokum war-
szawiacy mogli w tym czasie wy-
bierać  pomiędzy Bródnem, Je-
lonkami, a Ursynowem. Choć
mieszkałam w tym czasie  na
Woli, nie miałam wątpliwości –
mój dom będzie na Ursynowie.
To nic,  że Ursynów nie miał wte-
dy praktycznie żadnego zaple-
cza socjalnego, handlowego, kul-
turalnego. Wszyscy  od początku
kochaliśmy to miejsce. Mimo
błota, przez które musieliśmy
brnąć. Była jedna linia autobuso-
wa, którą mogliśmy dojeżdżać
z pracy do domu,  z siatkami za-
kupów, bo kontenery rozstawio-
ne wzdłuż dzisiejszej alei KEN
przy brakach w zaopatrzeniu,
kiedy wracaliśmy z pracy, świe-
ciły pustymi półkami. 

Gromadziliśmy się na sąsiedz-
kich spotkaniach i sadziliśmy
drzewa. Porządkowaliśmy Kopę
Cwila z niezapomnianym preze-
sem SB M Ursynów, mającym za
sobą zsyłkę na Sybir Stanisławem
Olszewskim. Przed naszymi do-
mami  przygotowywaliśmy miej-
sca, w których nasze dzieci mia-
ły się bawić. Placów zabaw nie
było. Na naszym Olkówku z cza-
sem powstała  górka,  po której
dzieci w zimie mogły zjeżdżać
na sankach. Pierwsza szkoła po-

wstała przy Puszczyka, gdzie
edukacja kończyła się na pozio-
mie 3. klasy. Dzieci z okolicznych
bloków musiały dojeżdżać do
szkół specjalnie zorganizowaną
komunikacją autobusową na
Mokotów. Wspomnienia, wspo-
mnienia, aż łza się w oku kręci...

Ale cóż, czas leci szybko i na-
gle naszej dzielnicy za chwilę
stuknie czterdziestka.  Dla mnie
Ursynów to nie tylko moje miej-
sce na ziemi, ale również ludzie,
którzy go tworzyli. W tym czasie,
na tym jak mówiono wzorco-
wym osiedlu, mieszkało ich nie-
mało: artyści, malarze i rzeźbia-
rze, aktorzy, ludzie telewizji, sło-
wem elita. 

Z myślą o tych ludziach zwią-
zanych w Ursynowem i działają-
cych w naszej społeczności w cią-
gu ostatniego 40-lecia poprosi-
łam burmistrza Roberta Kempę
o zorganizowanie uroczystych
obchodów powstania naszej
dzielnicy. Będzie więc okazja do
wspomnień, a także uhonoro-
wania wybitnych postaci związa-
nych z Ursynowem ze świata
kultury, edukacji, sportu, samo-
rządowców i działaczy społecz-
nych. Czterdzieści lat minęło jak
jeden dzień – może... 40 lat póź-
niej zaśpiewać Andrzej Rosie-
wicz, który był w tej grupie ursy-
nowskich pionierów.

E w a  C y g a ń s k a
R a d n a  K l u b u  N a s z  U r s y n ó w  

PPAASSSSAA:: PPrroossiimmyy oo ppooddssttaawwoo-
wwąą iinnffoorrmmaaccjjęę oo PPaańńssttwwaa ffuunn-
ddaaccjjii –– oodd kkiieeddyy ddzziiaałłaa,, iillee oossóóbb
uucczzeessttnniicczzyy ww jjeejj pprraaccaacchh?? 

JJAARROOSSŁŁAAWW PPAAŃŃCCZZAAKK:: Fun-
dacja Hipoterapii Rodzinnej Pań-
czak została zarejestrowana w
2016 r. Jednakże nasza działal-
ność oparta na pracy z końmi i
wykorzystaniu ich w terapii dzie-
ci trwa już kilka lat. Zaczynali-
śmy skromnie od dwóch koni i
dwóch instruktorek. Obecnie
rozbudowujemy stajnię i planu-
jemy zakup kolejnych wierz-
chowców, a liczba osób zaanga-
żowanych w działalność naszej
fundacji dochodzi do kilkunastu
osób. To bardzo cieszy i pozwa-
la patrzeć z optymizmem na ko-
lejny rok pracy naszej fundacji. 

JJaakkiimmii sspprraawwaammii zzaajjmmuujjee ssiięę
PPaańńssttwwaa ffuunnddaaccjjaa?? JJaakkiiee kkoonn-
kkrreettnnee ddzziiaałłaanniiaa ssąą ppooddeejjmmoowwaa-
nnee?? JJaakk ppoommaaggaacciiee?? 

Głównym celem fundacji jest
pomoc osobom najbardziej po-
trzebującym hipoterapii, czyli
dzieciom niepełnosprawnym.
Hipoterapia jest formą rehabili-
tacji wieloprofilowej. Jej sku-
teczność polega na oddziaływa-
niu ruchowym, sensorycznym,
psychicznym i społecznym. Co
ważne i wyjątkowe, dzięki obec-
ności konia, jest to forma terapii
bardzo lubiana przez dzieci.
Można wręcz zaryzykować
stwierdzenie, że to jedna z nie-
wielu form rehabilitacji, która
sprawia dzieciom tak dużo fraj-
dy i satysfakcji. U pacjentów
uczestniczących w naszych zaję-
ciach widoczna jest znaczna po-
prawa w funkcjonowaniu. W
dużym uproszczeniu, hipotera-
pia poza interakcją z żywym
zwierzęciem, to masaż ciepłą
sierścią.. dużo przyjemniejszą
dla dziecka niż najnowocześniej-

szy sprzęt rehabilitacyjny.   Zaj-
mujemy się również populary-
zacją rekreacyjnej jazdy konnej.
Nasze działania ukierunkowa-
ne są na najmłodszych odbior-
ców. Staramy się zaszczepić w
nich pasję do koni i jeździectwa. 

JJaakk mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa rree-
aagguujjąą nnaa PPaańńssttwwaa aakkttyywwnnoośśćć?? 

Nasza oferta cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród miesz-
kańców Ursynowa, co jeszcze
bardziej motywuje nas do dal-
szego rozwoju. Obcowanie z
końmi daje dużo pozytywnej
energii zarówno dzieciom jak i
ich rodzicom. 

JJaakkiiee pprroojjeekkttyy uuddaałłoo ssiięę zzrree-
aalliizzoowwaaćć?? 

Nasz pierwszy projekt nosił
nazwę: „Hipoterapia na Zielo-
nym Ursynowie”. Dzięki sfinan-
sowaniu go ze środków Urzędu
Dzielnicy Ursynów wiele dzieci
niepełnosprawnych mogło wziąć
udział w bezpłatnych zajęciach
hipoterapii. Projekt cieszył się
ogromnym zainteresowaniem.
Pokazało to jak duże jest zapo-
trzebowanie na tego typu zaję-
cia. Liczymy na realizację podob-
nego projektu w przyszłym roku. 

JJaakkiiee ssąą ppllaannyy nnaa nnaajjbblliiżżsszząą
pprrzzyysszzłłoośśćć?? 

Oczywiście nadal pragniemy
pomagać tym najbardziej potrze-
bującym. Planujemy też rozsze-
rzyć naszą działalność i dotrzeć
z ofertą do jeszcze szerszego gro-
na odbiorców. Sądzę, że nasze
działania w przyszłości tak jak
do tej pory, zyskają akceptację
mieszkańców Ursynowa.

JJaakk mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa
mmooggąą wweesspprrzzeećć PPaańńssttwwaa ddzziiaa-
łłaanniiee?? 

Jesteśmy otwarci na wszelkie
formy wsparcia, nie tylko finan-
sowe, i z góry serdecznie za nie
dziękujemy. Gorąco zapraszamy
do współpracy wolontariuszy.
Wszystkich, którzy tak jak my
kochają konie i chcą pomóc za-
praszamy do odwiedzenia na-
szej strony internetowej www.hi-
pofun.pl.

f o t .  F u n d a c j a  H i p o t e r a p i i  
R o d z i n n e j  P a ń c z a k

40 lat minęło jak jeden dzień...

W styczniu jubileusz Ursynowa

Z Jarosławem Pańczakiem z FHR

Konie pomagają dzieciom
Człowiek – jego potrzeby,
marzenia, troski i relacje
z innymi – to piękny temat
warsztatów, przeprowa-
dzonych 22-11-2016 w
Szkole Podstawowej nr
318. 

Nasze spotkanie z artystą Ja-
nuszem Byszewskim z Centrum
Sztuki Współczesnej w Warsza-
wie, było możliwe dzięki misji i
wizji kreatywnej szkoły Pana
Jacka Ojdy (Fredo) z Galerii
Działań, w której dzieci spoty-
kają się ze sztuką poprzez ak-
tywne i twórcze uczestnictwo w
działaniach artystycznych. 

Podczas takich zajęć ucznio-
wie mogą osobiście zadawać
twórcom pytania, rozmawiać o
sztuce, przeżywać i tworzyć pod
ich kierunkiem niezwykłe dzieła.
Sztuka jest jedynym obszarem, w
którym w swojej artystycznej wy-
powiedzi nasi mali artyści mogą
realizować swoje marzenia, wy-
rażać sądy na temat rzeczywisto-
ści i dowolnie ją kreować. Kto
wie, może za parę lat ich prace
ozdobią niejedną galerię.

Głównym atrybutem zajęć by-
ła – przywieziona z Sejn 80-let-

nia rama okienna, w której próż-
no by szukać gwoździ. Podzieli-
ła ona naszą salę lekcyjną na
dwie przestrzenie – PRZED I ZA
OKNEM. W pierwszej części
warsztatów uczniowie pozosta-
li w domu, czyli ZA OKNEM,
prowadząc rozmowy o tym, że
każdy jest wartościowy i równie
ważny, ma swoje marzenia, po-
trzeby i że każdy jest inny.

W drugiej części zajęć dzieci
usiadły PRZED OKNEM – w
przestrzeni symbolizującej plac
zabaw, szkołę, ulubione lub ma-
giczne miejsce na Ursynowie. Za
pomocą prostych środków (PU-
DEŁKO), a jednocześnie budują-

cych głębokie relacje (OKNO) z
własną przeszłością, tradycją ro-
dzinną, historią i  DRUGIM
CZŁOWIEKIEM w ciągu dwóch
godzin tak wiele dowiedziałam
się o naszych uczniach, a oni do-
wiedzieli się więcej o sobie. Wy-
szli z zajęć uśmiechnięci i bogat-
si w nową wiedzę o miejscu, w
którym uczą się i mieszkają o Ur-
synowie…

Warsztaty twórcze w szkołach
realizowane są dzięki wsparciu
Wydziału Kultury m.st Warsza-
wy dla dzielnicy Ursynów.  Dzię-
kujemy i czekamy na kolejne za-
jęcia w naszej szkole…

B o ż e n n a  S z a k a c z - M a r k i e w i c z

„Życie: trzy wersje” to błyskotliwy, inteligentnie wyreżyserowany przez Jerzego
Schejbala spektakl, ze świetnymi, często dowcipnymi dialogami, którym ursynow-
ski Dom Sztuki SMB „Jary” uświetnił w niedzielę jubileusz trzydziestolecia działają-
cego tu Teatru Za Dalekiego. 

Pamiętają Państwo komedię Romana Polańskiego „Rzeź”, w której dwie pary małżeńskie skakały so-
bie do oczu? Film był ekranizacją sztuki Yasminy Rezy „Bóg mordu”. W innej sztuce tej samej autorki,
„Życiu: trzech wersjach”, dwa małżeństwa też się kłócą – każde z osobna i między sobą – choć chyba tro-
chę mniej zawzięcie. Odmienna jest też konstrukcja przedstawienia: zamiast jedności akcji, miejsca i cza-
su mamy trzy warianty tego samego spotkania czworga osób. Za każdym razem przebiega ono nieco
inaczej, ale nigdy nie brakuje na nim powodów do tego, by bohaterowie dali się ponieść emocjom.

Czwórka aktorów: Olga Sawicka, Martyna Trawczyńska, Jerzy Schejbal i Sławomir Pacek przeko-
nująco, a kiedy trzeba było – z temperamentem, zagrała swoje role i zebrała za to moc braw od pu-
bliczności. Dyrektor Domu Sztuki Andrzej Bukowiecki, dziękując artystom, złożył Jerzemu Schejba-
lowi życzenia z okazji niedawnych 70. urodzin. Natomiast Olgę Sawicką, która była żoną współzało-
życiela i pierwszego dyrektora artystycznego Teatru Za Dalekiego, wybitnego aktora Zbigniewa Za-
pasiewicza, zapewnił, że w Domu Sztuki będzie się go zawsze z wdzięcznością wspominać.

Spektakl został sfinansowany ze środków Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. A B U

Prawie rzeź w Domu Sztuki

W Galerii Ucznia DK SMB
Imielin odbył się wernisaż
rysunku i malarstwa Julii
Brzózki , uczennicy II kla-
sy o profilu matematycz-
no-fizycznym w  LO im. Mi-
guela de Cervantesa. 

Oprócz malarstwa  pasjonuje
się kulturą hiszpańską, sportem.
Pod kierunkiem Genowefy Patli
trenuje rzut oszczepem w Aka-
demickim Klubie Lekkoatletycz-
nym „Ursynów”.  A od 2010 r.
uczęszcza na zajęcia plastyczne
do Klubu A4 SMB Imielin. Za-
prezentowane na wystawie pra-
ce pochodzą z tego okresu. Julia
jest laureatką licznych konkur-
sów  plastycznych, brała udział w
kilku wystawach zbiorowych w
Galerii Ucznia, jej rysunki ozda-
biały kartki z życzeniami świą-
tecznymi zaś  obraz „Młyn wod-
ny” znajduje się na ekspozycji
stałej w Domu Kultury SMB
Imielin. Młoda artystka jest ko-

lorystką, barwą buduje prze-
strzeń, struktury i fakturę. Jej
ulubiona technika to akryl i pa-
stele olejne. Równie doskonale
operuje ołówkiem, a świetnym
wyczuciem proporcji  i znako-
micie uchwyconą perspektywą
potrafi przenieść widza  w uro-
kliwy świat  starej architektury.

Wernisaż  został połączony z
koncertem akustycznym   kape-
li  Red Cape Wolf  z iM Rock Sce-
ny DK Imielin. Rówieśnicy Julii -

Aleksander Woźniak i Jan Wach-
nowski przedstawili program au-
torski zespołu, śpiewem i  grą na
gitarach wzbogacając  wydarze-
nie.  

Wystawa  czynna jest  do 14
grudnia, od poniedziałku do
piątku w godz. 14.00-20.00. Za-
praszamy , wstęp wolny.    Wy-
stawy w Galerii Ucznia prowa-
dzone są przy wsparciu  finanso-
wym  Dzielnicy Ursynów m. st.
Warszawy. M K

SP 318 i Galeria Działań

Oszczep i... pędzel
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AALLEE SSZZYYBBKKAA i elastyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel. 668 681 911

PPOOŻŻYYCCZZKKAA 
do 25 000 zł, 
663 271 508

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

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

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 602 77 03 61

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 791 394 791

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

KKUUPPIIĘĘ GGRRAAMMOOFFOONN
także polski ewentualnie 

do drobnej naprawy, 
600 615 800

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

KKUUPPIIĘĘ 1-2 pokojowe, 
501 100 059

KKUUPPIIĘĘ 3-4 pokojowe, 
501 100 059

KKUUPPIIĘĘ za gotówkę mieszkanie -
może być zadłużone. Pomogę
załatwić wszelkie formalności, 
tel.: 666 979 366

AAUUTTOO SSKKUUPP
Kupujemy wszystkie auta 
z roczników 1998-2016, 

w każdym stanie.
Dojeżdżamy na miejsce.

Płacimy gotówką. 
Tel.: 533 730 695

SSPPRRZZEEDDAAMM Volkswagen Polo
1996 r., 505 73 58 27 

AANNGGLLIISSTTAA, 
nauczyciel akademicki,

wszystkie zakresy, 
502 280 165; 22 643 81 23

FFRRAANNCCUUSSKKII, rosyjski, 
608 058 494

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA doświadczona,

693 329 929
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, fizyka, matury,

gimnazjalne, 605 783 233

DDZZIIAAŁŁKKAA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
DDZZIIAAŁŁKKAA narożna 1000 m2

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

DDZZIIAAŁŁKKAA rolna 2800 m2

Prażmów, 602 77 03 61
KKUUPPIIĘĘ mieszkanie: z

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

DDZZIIAAŁŁKKĘĘ rolną 14 000 m2 pod
Grójcem sprzedam. Okazja! 
608 49 42 44

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

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

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee
zzddjjęęcciiaammii oottrrzzyymmaasszz 

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

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

MMiieesszzkkaanniiaa::
!KKaabbaattyy, 42 m2, 1 pok. 

z oddzielną widną kuchnią, 
do remontu, 
601 720 840

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

!MMookkoottóóww, 47 m2, 
ul. Wejnerta, blisko metra, ciche,
rewelacyjna lokalizacja, 
do remontu, parter, 
601 720 840, 

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

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, 40 m2, 2
pok.(możliwość 3 pok.), I p. z
windą, blisko metra, cisza, spokój,
dobry standard, 601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

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

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKoonnssttaanncciinn - do wynajęcia

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

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

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

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

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

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

aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,
rreezzyyddeennccjjii,,

nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh ddzziiaałłeekk
ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj cczzęęśśccii

WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,
WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, SStteeggnnyy,,

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

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee
ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń

ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh ii

cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh ddoo kkuuppnnaa
bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

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

SSKKLLEEPP MMEETTAAMMOORRFFOOZZAA
z torebkami i odzieżą w

rozm. 40-54 zaprasza Panie
na super zakupy z

promocjami świątecznymi 
(w grudniu druga rzecz

tańsza 30%).
Pawilon Czarnomorska 

przy Sobieskiego, 
tel.: 22 858 20 07

FFIIRRMMAA zatrudni gospodarzy
domów, administratora na

1/2 etatu. Mile widziani
także sprawni 

renciści i emeryci, 
605 613 451

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

OOPPEERRAATTOORR mmaasszzyynn
ddrruukkuujjąąccyycchh pprrzzyyuucczzeenniiee,,

oobbssłłuuggaa kkoommppuutteerraa,, 
660022 442244 117700

PPIILLNNIIEE PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ osób do
sprzątania bloków,

chodników i terenów
zielonych na Ursynowie, 

609 461 953; 724 318 220

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

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ hydraulika na
konserwację na terenie Ursynowa 
i Stegien, 602 32 53 49 godz. 9-14

ZZeessppóółł SSzzkkóółł PPuubblliicczznnyycchh w
Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni od zaraz na stanowisko
nauczyciela edukacji
wczesnoszkolnej (klasa 3 Szkoły
Podstawowej). CV proszę
przesyłać na adres e-mail:
sekretariat@zspwmy. edu.pl, w
tytule maila proszę napisać
„Nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej”. Telefon
kontaktowy - (22) 462 85 20.

AANNTTEENNYY, 603 375 875

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, pluskwy, 
606 652 601

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

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

507 153 734

IIZZOOLLAACCJJEE natryskowe pianą
pur, 668 327 588

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie

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

602 301 214

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, szpachlowanie,
ocieplanie poddaszy, 513 137 581

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

NNAAPPRRAAWWAA - lodówki, pralki,
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

NNAAPPRRAAWWAA 
TELEWIZORÓW

502 288 514

PPRRAANNIIEE dywanów i tapicerki
meblowej, 794 027 037

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII,, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

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

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

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

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

TTEELLEESSEERRWWIISS, 501 829 771
UUKKŁŁAADDAANNIIEE kostki brukowej,

517 477 531
UUSSŁŁUUGGII mini koparką-

ładowarką, 517 477 531

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem, 
668 327 588

WWYYNNAAJJMMĘĘ TTRRAANNSSIITT
dostawcy, tanio, 

503 023 925

ZZŁŁOOTTAA RRĄĄCCZZKKAA, 
791 089 784

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

WWRRÓÓŻŻKKAA doświadczona,
TANIO, 501 623 919

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

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Ważne telefony

Nieco łatwieNieco łatwie jj
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje MMaarriiuusszz PPiiwwoowwaarr
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

PPiiąątteekk,, 99 ggrruuddnniiaa,, 1188..0000:: Pre-
zentacje grup twórczych Domu
Sztuki – spektakl p.t. „Jak jest” w
wyk. Młodzieżowego Teatru Mu-
zycznego „Zgraja z Wiolinowej”.
Wstęp wolny.*

SSoobboottaa,, 1100 ggrruuddnniiaa,, 1199..0000:: 3300
lat z Teatrem Za Dalekim w Domu
Sztuki. Spektakl Hindi Brooks p.t.
„Po co są matki?”. Wyk. Joanna
Żółkowska, Paulina Holtz. Reż.
Robert Gliński. Tłum. Elżbieta
Woźniak. Scenografia: Maciej
Preyer. Kostiumy: Tomasz Osso-
liński. Bezpłatne karty wstępu – w
Domu Sztuki, od czwartku 8
grudnia, od godz. 18.00.* Po spek-
taklu – otwarcie wystawy jubile-
uszowej w Galerii Domu Sztuki.

NNiieeddzziieellaa,, 1111 ggrruuddnniiaa,, 1166..0000::
Popołudnie Muzyczne z cyklu
„Tam, gdzie gra muzyka”. Koncert
dla dzieci p.n. „Muzyczne opowie-
ści o Świętym Mikołaju”. Wyk.
Marcelina Sowa, Jolanta Szyndler-
-Linette, Paweł Iwaszkiewicz, Ste-
fan Narojek. Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 1111 ggrruuddnniiaa,, 1188..0000::
Dyskusyjny Klub Filmowy „Dom
Sztuki” – pokaz dramatu psy-
chologiczno-obyczajowego p.t.
„Carol” (USA/Wielka Brytania
2015, reż. Todd Haynes, w ro-
lach gł. Cate Blanchett, Rooney
Mara;115 min.; sześć nominacji
do Oscara, 2016; Złota Żaba za
zdjęcia na festiwalu operatorów
Camerimage w Bydgoszczy,
2015). Wstęp wolny.*

PPiiąątteekk,, 99 ggrruuddnniiaa,, 1188..0000:: Pre-
zentacje grup twórczych Domu
Sztuki – spektakl p.t. „Jak jest” w
wyk. Młodzieżowego Teatru Mu-
zycznego „Zgraja z Wiolinowej”.
Wstęp wolny.*

ŚŚrrooddaa,, 1144 ggrruuddnniiaa,, 1188..0000:: Pre-
zentacje grup twórczych Domu
Sztuki – koncert bębniaraski.
Wstęp wolny.*

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

WW ssoobboottęę 1100 ggrruuddnniiaa oo ggooddzzii-
nniiee 1199::0000 wystąpi Krzysztof Ty-
niec. Aktor teatralny i telewizyj-
ny. Związany niegdyś z kabare-
tem Olgi Lipińskiej. Od lat wystę-
puje regularnie na deskach te-
atru Ateneum. Artysta ma na
swoim koniec także dwie płyty
długogrające. Darmowe wej-
ściówki na wydarzenie do od-
bioru w biurze placówki od
czwartku 8 grudnia, od godzi-
ny 18:00.

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

tteell..//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

1100 ggrruuddnniiaa ((ssoobboottaa)) 1188,,3300 –
iM Rock Koncert “Mikołajki
2016”. Zagrają zespoły: MO-
TORBREATH, MITH i uczestni-
cy warsztatów Rockowe iM Gra-
nie. Wystawa, poczęstunek, nie-
spodzianki... Imprezę prowadzi
Piotr Zworski. Wstęp - zaprosze-
nia do odbioru w DK Imielin.
info: www.imrockscena.pl

1111 ggrruuddnniiaa ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
1188 – Koncert zespołu Ad Rem “
Późnojesienne bajanie” scena-
riusz i reżyseria - Zofia Rosiń-
ska, oprawa muzyczna - Paweł
Choina, wykonawcy: Elżbieta
Chomentowska, Krystyna Pasz-
kiewicz, Irmina Śliwińska, Iga
Uziębło, Paweł Choina.

1177 ggrruuddnniiaa ((ssoobboottaa)) ggooddzz.. 1177
– Trzeci koncert z cyklu “Muzy-
ka łączy pokolenia” pn. MILION

GWIAZD – przygotowanie arty-
styczne i wokalne: Izabela War-
dak, opracowanie muzyczne i
akompaniament Eugeniusz Stro-
ciak, występują uczestnicy
warsztatów muzycznych dla do-
rosłych oraz podopieczni studia
wokalnego.

1188 ggrruuddnniiaa ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
1199 – Pastorałka “Przy jednym
stole” w wykonaniu zespołu De-
reń autor: Paweł Kochankiewicz,
scenariusz i reżyseria - Krysty-
na Wysocka - Kochan, oprawa
muzyczna - Franciszek Jasio-
nowski.

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

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

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

UUrrssyynnootteekkaa
uull.. ZZWWMM 55

tteell.. 2222 664488 1111 3322

1100..1122,, ssoobboottaa,, – MAGIA
ŚWIĄT VIII edycja – Kiermasz
świąteczny w Ursynotece. Wy-
pożyczalnia Nr 34, ul. 6 Sierpnia
23, wstęp wolny.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

0088..1122 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu „Miles Polonus, czyli ta-
jemnice, wzloty i upadki staro-
polskiej szkoły wojennej” pt.:
„Uzbrojenie ok. 1380. W stronę
zbroi idealnej”

1133..1122 –– wwttoorreekk – spotkanie
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu „Opowieści o mi-
łościach” pt.: „Don Juan”

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

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

88 ggrruuddnniiaa oo ggooddzz.. 99..3300 w C.S.U. ul Polinezyjska 10 (siedziba
Warszawskiego Związku Brydża Sportowego) odbędzie się uro-
czyste zakończenie realizacji Programu “Brydż 60+” -jesień
2016 prowadzonego przez Sekcję Brydża Sportowego NOK. W
programie min wręczenie Certyfikatów Adepta Brydża Sporto-
wego, warsztaty nowoczesnego brydża przygotowane przez Sę-
dziego Światowej Federacji Brydża Sławomira S.Latałę ,szam-
pan na cześć Adeptów! Program zrealizowano pod hasłem “Grasz
w brydża żyjesz dłużej bez Alzheimera”, a uczestniczyło w nim,
w dwóch grupach ponad 60 osób!
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