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W swej niczym niezmąco-
nej naiwności wierzę, że
jak co roku pod mój dom

zajedzie saniami święty Mikołaj i
wysypie mi wór prezentów pod
choinkę, którą tej zimy jeszcze mo-
gę się nacieszyć w domowym zaci-
szu bożonarodzeniowym. Bo jeśli w
rządzie pozostanie minister Jan
Szyszko, to za rok już nam wytnie
wszystkie naturalne choinki w pień
i trzeba będzie się zadowolić plasti-
kowymi namiastkami. Zanim jed-
nak doczekam się przybycia św.
Mikołaja z Laponii (chcielibyśmy
mieć w Polsce drugą Laponię!),
gwiazdkowym prezentem ma mnie
obdarzyć dwóch lokalnych świę-
tych Mikołajów – czyli burmistrz
Ursynowa Robert Kempa i bur-
mistrz Wilanowa Ludwik Rakow-
ski, którzy w obliczu Świąt zamie-
rzają otworzyć wespół w zespół z
dawny oczekiwany przejazd mię-
dzy Kabatami i Powsinem, żeby
codzienny kulig samochodowy
mógł tam wreszcie ruszyć rysią, a
nie wlec się niczym kondukt po-
grzebowy.

P od ogólnowarszawską cho-
inką z kolei mąż pani prezy-
dent Hanny Gronkiewicz-

Waltz chce ponoć wrzucić w for-
mie zwrotnego prezentu aż milion
złotych, opakowanych w piękne
słowa o potrzebie przestrzegania
prawa i o tym, że kradzione nigdy
nie tuczy. Nawet jeśli chodzi o po-

żydowską nieruchomość. Gdybyż
jeszcze jakiś święty Mikołaj odniósł
warszawiakom pod choinkę to
wszystko, co stracili we wspólnym
majątku nieruchomościowym od
czasu, gdy zaczęła działać mafia le-
wej reprywatyzacji...

T ymczasem – zaraz po wyj-
ściu z redakcji „Passy” –
znajduję jako prezent pod

choinkę nową nazwę pobliskiej
przelotowej arterii, która wpraw-
dzie nadal za patrona ma Ciszew-
skiego, tylko że to już nie Józef Fe-
liks Ciszewski, przedwojenny dzia-
łacz PPS i KPP, tylko Ciszewski Jan,
słynny komentator sportowy ra-
dia i telewizji. Taka wolta nastąpi-
ła w ramach dekomunizacji ulic i
placów stolicy, co po prawdzie za-
częło się tak naprawdę wiele lat te-
mu, gdy dawnej ulicy Wołoskiej
przywrócono właśnie tę nazwę,
usuwając jako patrona sowieckie-
go pułkownika Władymira Koma-
rowa, skądinąd zasłużonego ko-
smonautę, który się zabił, niestety,
w roku 1967 w katastrofie piloto-
wanego przez siebie statku ko-
smicznego Sojuz 1. Jak pamiętam,
ludzie żałowali wtedy, że doszło
tylko do upadku tej jednej latającej
machiny, a nie całego Sowietskowo
Sojuza, co nastąpiło dopiero w
1991 roku. 

N iemniej mamy znowu wy-
raźne analogie polsko-so-
wieckie i polsko-rosyjskie.

U nas władze zaczęły zachęcać oby-
wateli, żeby garnęli się do roli kapu-
siów, dla elegancji zwanych sygna-
listami (na wzór angielskich „whi-
stleblowers”). Jednocześnie z mo-
skiewskiego dziennika „Izwiestia”
dowiaduję się, że minister spraw
wewnętrznych Rosji również pro-
muje zajęcie donosiciela i zachęca
do dyskretnego meldowania o po-

pełnianiu przestępstw. Na stronie
internetowej ministerstwa podany
jest oficjalny cennik takich usług. Za
szczególnie wartościowy donos
można otrzymać honorarium na-
wet w wysokości 3 milionów rubli
(200 tysięcy złotych). Autor arty-
kułu w Izwiestiach ocenia, że jest to
wynagrodzenie „solidne”. Można
się oczywiście wzdragać i łapać za
głowę, pamiętając jak w czasach
Związku Sowieckiego rozplenione
było zabarwione politycznie dono-
sicielstwo, ale gdy się spojrzy na
wiele innych krajów, można tam
dostrzec uprawiany bez najmniej-

szej żenady identyczny proceder.
Nam będzie to jeszcze długo koja-
rzyć się ze smutną epoką UB i SB. I
niewielkim  pocieszeniem jest to, że
rodzimy Pawka Korczagin zasia-
da akurat w Sejmie...

N a pewno nie ma co rozdzie-
rać szat, tylko na ekscesy
reagować śmiechem. Ma-

my na przykład obecnie odniesie-
nie do postaci babki Pawlakowej
z komediowego filmu „Sami swoi”,
bo szef partii „Solidarna Polska”
zdaje się komunikować społeczeń-
stwu, że sąd sądem, ale Prawo i
Sprawiedliwość muszą być po na-

szej stronie. Nad tym zabawnym
grepsem zastanowią się teraz waż-
ne gremia w Wenecji i Brukseli,
które chciałyby, jak sądzę, żeby Pol-
ska była Polską, tylko w trochę in-
nej konwencji, a na razie stawiają
nas do kąta i przygotowują do
zmniejszenia przydzielanych Po-
lakom funduszy. I to wcale nie z
tego powodu, że posłanka Krysty-
na Pawłowicz nie lubi, gdy obok
polskiej flagi narodowej powiewa
„ta unijna szmata”. 

N owy premier Mateusz Mo-
rawiecki dostrzegł – po
swej pierwszej wizycie w

Brukseli – gwałtowną potrzebę re-
chrystianizacji Europy, nawiązu-
jąc, być może, do dawnych alar-
mów słynnej dziennikarki włoskiej
Oriany Fallaci, obawiającej się, że
podmywa nas islam. Pewnie do-
strzegli to też chrześcijanie niemiec-
cy, którzy – jak wykazuje sonda
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”
– zaczęli intensywniej chadzać do
kościoła. Zatem Morawiecki ma
rację, jakkolwiek musi pamiętać, że
o fundusze unijne można skutecz-
nie zabiegać w drodze dyploma-
tycznych rozmów, ale nie da się ich
wymodlić. Wszak nie każdy jest to-
ruńskim redemptorystą, którego
modły sprawiają, iż kasa płynie
doń wartkim nurtem. 

P owracając jednak do pre-
zentów pod choinkę, po-
zwolę sobie zauważyć, że

Warszawa Południowa otrzyma-
ła ich w tym roku całkiem sporo.
Ursynowianie – oprócz wspomnia-
nej arterii Rosnowskiego/Korboń-
skiego dostali dom kultury przy
Kajakowej i takiegoż przybytku
doczekał się Mokotów (nowa wer-
sja Kadru). W Miasteczku Wila-
nów cieszą się z Miejscowego Pla-
nu Zagospodarowania Przestrzen-
nego z przedłużeniem Osi Królew-
skiej, a w Konstancinie już rzuca
się w oczy okazały gmach świeżo
budowanego ratusza. 

P erspektywy południowej czę-
ści miasta mamy dobre, ale
jeszcze lepsze życzenia jak

najweselszych Świąt kieruję pod
adresem Czytelników. Zwłaszcza
tych, którzy męczą się ze mną już
25 lat, czyli od momentu, gdy Pas-
smita pisał się tylko przez jedno
„s”. Kto to jeszcze pamięta?

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

LL ii cc zz ąą cc  nn aa  ww óó rr  pp rr ee zz ee nn tt óó ww  oo dd  śś ww ..  MM ii kk oo łł aa jj aa .. .. ..LL ii cc zz ąą cc  nn aa  ww óó rr  pp rr ee zz ee nn tt óó ww  oo dd  śś ww ..  MM ii kk oo łł aa jj aa .. .. ..
RYS. PETRO/AUGUST
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Moim Sąsiadom,
znajomym i nieznajomym 

z Ursynowa
udanych Świąt  Bożego Narodzenia 

oraz dobrego 2018 roku
życzy  

E w a  C y g a ń s k a
W i c e p r z e w o d n i c z ą c a  R a d y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  m . s t .

W a r s z a w y
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W czwartek 21 grudnia o godz. 6.00 zostało oddane do użytku połączenie Ursynowa
z Wilanowem przez ul. Rosnowskiego po stronie ursynowskiej i ul. Karbońskiego
po stronie wilanowskiej. 

Połączenie to będzie obsługiwało ruch samochodowy (do 3.5 t). Po wykonaniu sygnalizacji świetl-
nej, które planowane jest na wiosnę przyszłego roku, nastąpi pełne uruchomienie komunikacji na tym
odcinku.

– Mijający rok to kilkanaście modernizacji i remontów dróg. Za największy sukcesy ostatnich mie-
sięcy w tym zakresie uważam uruchomienie pierwszego cywilizowanego połączenia Ursynowa z Wi-
lanowem – wskazuje burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

W tym tygodniu przy przy-
stankach autobusowych
po obu stronach ul. Kło-
buckiej oznaczonych jako
Taborowa (01) i (02) po-
stawiono wiaty przystan-
kowe.

Mieszkańcy tego rejonu Ursy-
nowa starali się o nie od dawna.
Do ZTM- u odpowiedzialnego
za wiaty przystankowe wpływa-
ły liczne wnioski, które poparł
Zarząd Dzielnicy Ursynów.  Wia-
ty dadzą osobom czekającym na
autobus schronienie przed desz-
czem i śniegiem. 

– Osiedle komunalne przy ul.
Kłobuckiej w mikroskali obrazu-
je politykę naszego Zarządu do-
tyczącą całego Ursynowa, tj. in-
westycje społeczne, czyli Miej-
sce Aktywności Lokalnej, dwa
odziały biblioteki publicznej,

Ognisko Rodzinne, a już niedłu-
go także żłobek i publiczną przy-
chodnię zdrowia. Poprawiamy
sytuację komunikacyjną miesz-
kańców, szczególnie w zakresie

transportu i jednym z jej waż-
nych elementów są nowe wiaty
przystankowe przy ul. Kłobuc-
kiej” – mówi  zastępca burmi-
strza Łukasz Ciołko.

W tym roku Urząd Dzielni-
cy Ursynów po raz kolejny
zorganizował dla dzieci
spotkanie ze św. Mikoła-
jem i reniferami.  Podczas
wydarzenia, każde dziecko
mogło zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcie z reniferami
oraz zdradzić Mikołajowi
na ucho o jakim prezencie
marzy najbardziej. 

Milusińscy otrzymali książecz-
ki, odblaski i słodkie ursynow-
skie cukierki. Podczas imprezy
można było dowiedzieć się cieka-
wostek o reniferach, m. in. o tym,
że ich poroże, które zrzucają co
roku, zbudowane jest tak, że nie
zawadza o drzewa albo o tym,
że są roślinożerne, zjadają mchy,
liście krzewów czy też porosty.

To już kolejna świąteczna nie-
spodzianka. Kilkanaście dni te-
mu uruchomiono świąteczną
iluminację w postaci Misia Ur-
synka – jako symboliczny gest
„odpalenia” świątecznej atmos-
fery na Ursynowie. Dekorację
świąteczną zyskał Park Jana
Pawła II, uruchomiona została
także iluminacja wzdłuż al. KEN.

Zgodnie z informacją
przekazaną przez Urząd
Dzielnicy Ursynów, 12
grudnia podpisano umo-
wę z FAL-BRUK,  która do-
tyczy dostosowania istnie-
jącego układu komunika-
cyjnego w celu uruchomie-
nia linii autobusowej uli-
cami: Taneczną i Krasno-
wolską.

Jak informują ursynowscy
urzędnicy „efektem będzie po-
wstanie  zawrotki dla autobu-
sów oraz zmiany organizacji
ruchu w ulicach: Tanecznej i
Krasnowolskiej”. Planowany
termin realizacji umowy to ko-
niec tego roku. 

Działania inicjowane przez
urząd mają na celu przygoto-
wanie tych ulic do uruchomie-

nia nowej linii autobusowej łą-
czącej centrum Ursynowa z
Osiedlem Krasnowola. Autobus
umożliwi ponadto dowóz dzie-
ci do szkoły, znajdującej się
przy ul.Tanecznej. Wykonana
przy skrzyżowaniu ulic  Polone-
za  i Krasnowolskiej „zawrot-
ka” jest rozwiązaniem czaso-
wym, do momentu przebudo-
wy (poszerzenia) i wykonania
nowej organizacji ruchu na dal-
szym obszarze Krasnowoli.
Wiąże się to z wykupami nieru-
chomości w pasie drogowym i
przebudową geometrii ulic, po
których w przyszłości będzie
jeździł autobus. 

– Już niedługo zostanie uru-
chomione pierwsze połącze-
nie komunikacją zbiorową
Krasnowoli z ciągiem komuni-
kacyjnym przy Puławskiej.
Dzięki podpisanej umowie
zwiększy się także bezpieczeń-
stwo ruchu pieszych – infor-
muje burmistrz Ursynowa Ro-
bert Kempa.

Informacja o dniach wolnych
Urząd Dzielnicy Ursynów informuje, że zgodnie Zarządzeniem prezydenta m. st. Warszawy w

sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu m. st. Warszawy:
– 27 grudnia 2017 r. jest dniem wolnym od pracy za święto „Niepodległości” w dniu 11 listopa-

da 2017 r. przypadające w innym dniu niż niedziela.
– 2 stycznia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy za „Święto Trzech Króli” w dniu 6 stycznia 2018

r. przypadające w innym dniu niż niedziela.
UUWWAAGGAA!!

Referat Paszportowy Nr 4 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, który znajduje się w budyn-
ku Urzędu Dzielnicy Ursynów,  w dniu 27 grudnia 2017 r. będzie otwarty w godz. 8.00 – 15.30.

Rosnowskiego już 
otwarte dla samochodów!

Niedługo ruszy autobus na Krasnowolę!

Renifery pod Urzędem przy al. KEN 61

Są wiaty przystankowe przy ul. Kłobuckej

PPAASSSSAA:: AAżż 1100 kkoonncceerrttóóww
śśwwiiąątteecczznnyycchh nnaa UUrrssyynnoowwiiee ttoo
cchhyybbaa rreekkoorrdd?? 

ŁŁuukkaasszz CCiioołłkkoo,, zzaassttęęppccaa bbuurr-
mmiissttrrzzaa DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww:: Zde-
cydowanie jest to rekord i to po-
dwójny. Nigdy wcześniej nie by-
ło tylu koncertów bożonarodze-
niowych na Ursynowie, a także
żadna inna dzielnica nie może
pochwalić się tak bogatym świą-
tecznym programem.  Jest to
możliwe dzięki temu, że od tego
roku mamy na Ursynowie pierw-
szy samorządowy dom kultury,
czyli DOK Ursynów, który zapra-
sza na koncerty zarówno do
swojej siedziby jak i organizuje je
w ursynowskich kościołach. 

BBeeaattaa RRuussiinnoowwsskkaa,, ddyyrreekkttoorr
DDOOKK UUrrssyynnóóww:: Tak, jest to dla
nas swego rodzaju debiut, dlate-
go dołożyliśmy wszelkich sta-
rań, aby zachwycić ursynowską
publiczność. W drugi dzień
świąt szczególnie gorąco pole-
cam jazzowe interpretacje ko-
lęd w wykonaniu zdobywcy na-
grody Grammy, wirtuoza forte-
pianu – Włodka Pawlika, który
wystąpi w kościele Ofiarowania
Pańskiego. Z kolei w środę, 27
grudnia, zapraszamy do nas,  na
ul. Kajakową 12b. Tego wieczo-
ru dwukrotnie wystąpi znako-
mity wokalista Janusz  Radek,
który zabierze nas w podróż po
swoich ulubionych kolędach i
pastorałkach.  A następnego
dnia, czyli w czwartek 28 grud-
nia nie lada gratkę będą mieli
fani talentu Katarzyny Cere-
kwickiej, która wraz z zespołem
wystąpi w kościele bł. Włady-
sława z Gielniowa. 

ŁŁuukkaasszz CCiioołłkkoo:: Mieszkańcy
Ursynowa będą mieli naprawdę
poważne dylematy, na które
koncerty się wybrać, ponieważ
w podobnym czasie, ale w in-
nych miejscach będą śpiewać
równie wspaniali artyści. W
drugi dzień świąt w kościele
Wniebowstąpienia Pańskiego
wystąpi popularny popowo-roc-
kowy zespół PECTUS, Tego sa-
mego dnia w kościele św. Kata-
rzyny usłyszymy przepiękne
dawne polskie kolędy w wyko-
naniu zespołu ARS NOWA. Zaś
27 grudnia zapraszam na kon-
cert pieśniarki i aktorki, a do te-
go naszej sąsiadki, czyli oczy-

wiście rewelacyjnej Stanisławy
Celińskiej. Tego dnia wystąpi
także Natalia Kukulska wraz Or-
kiestrą Kameralną Filharmonii
Narodowej oraz Chórem
UMCS.  No cóż, to będzie na Ur-
synowie bardzo ekscytujący i
gorący muzycznie wieczór.  

UUrrssyynnoowwsskkiiee kkoollęęddoowwaanniiee ppoo-
ttrrwwaa ppooddoobbnnoo aażż ddoo 66 ssttyycczznniiaa,,
cczzyyllii ddoo śśwwiięęttaa TTrrzzeecchh KKrróóllii...... 

BBeeaattaa RRuussiinnoowwsskkaa:: Tego
dnia zapraszamy do kościoła
bł. Edmunda Bojanowskiego,
w którym odbędzie się zupełnie
niesamowity koncert „Hej! Tam
spod Tater. Koncert kolęd góral-
skich, patriotycznych i pasto-
rałek uciesznych” w wykona-
niu Tatrzańskiej Orkiestry Kli-
matycznej, Świętojańskiej Ka-
peli Klimatycznej oraz Chóru
Wiyerchowianie z Bukowiny
Tatrzańskiej.   

ŁŁuukkaasszz CCiioołłkkoo:: Nasze kolędo-
wanie zakończy koncert ursy-
nowskich chórów, który odbę-

dzie się w kościele Ofiarowania
Pańskiego. Wystąpią: Chór Iu-
venis, Ars Chori, Cantate Domi-
no z gościnnym udziałem chóru
Ab Imo Pecotore. 

CCzzyy ppooddcczzaass kkoonncceerrttóóww ppuubbllii-
cczzoośśćć bbęęddzziiee mmooggłłaa śśppiieewwaaćć kkoo-
llęęddyy rraazzeemm zz aarrttyyssttaammii?? 

ŁŁuukkaasszz CCiioołłkkoo:: Serdecznie do
tego zachęcamy! Koncerty bo-
żonarodzeniowe mają na Ursy-
nowie długoletnią tradycję. Za-
wsze były okazją do rodzinnego
spędzania czasu w okresie świą-
tecznym, ale także do integracji
naszej lokalnej społeczności. Je-
stem przekonany, że w tego-
rocznym repertuarze każdy
znajdzie odpowiednią dla sie-
bie propozycję. 

BBeeaattaa RRuussiinnoowwsskkaa:: Życzymy,
aby podczas organizowanych
przez nas koncertów mieszkań-
cy Ursynowa przeżyli wiele
cudownych emocji i wzruszeń,
które ubogacą ten wspaniały,
świąteczny czas.  

Rozmawiamy z Beatą Rusinowską i Łukaszem Ciołko

Hej kolęda, kolęda na Ursynowie!
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Świąteczny wywiad z burmistrzem Ursynowa Robertem Kempą

Dzielnica inwestuje na potęgę!
PPAASSSSAA:: WWaarrsszzaawwaa pprrzzeeżżyywwaa iinnwwee-

ssttyyccyyjjnnyy bboooomm,, rroośśnniiee llaass wwiieeżżoowwccóóww,,
bbłłyysskkaawwiicczznniiee rroozzbbuuddoowwuujjee ssiięę ssiieećć mmee-
ttrraa.. JJaakk nnaa ttllee ccaałłeeggoo mmiiaassttaa wwyygglląąddaa
ppoodd wwzzggllęęddeemm iinnwweessttyyccyyjjnnyymm UUrrssyy-
nnóóww,, ccoo uuddaałłoo ssiięę zzrreeaalliizzoowwaaćć ww 22001177
rrookkuu??

RROOBBEERRTT KKEEMMPPAA:: Wyglądamy rewe-
lacyjnie, bo jeśli chodzi o poziom zreali-
zowanych inwestycji, Ursynów jest na
pierwszym miejscu pośród wszystkich
osiemnastu dzielnic Warszawy. Na-
prawdę mamy się czym pochwalić. Po-
równując tempo zaangażowania środ-
ków inwestycyjnych, przypomnę, że w
poprzedniej kadencji to było średnio
29 mln złotych rocznie. My w 2015 rów-
nież wydaliśmy 29 milionów, ale już w
2016 to były 53 mln, a w tym roku do-
chodzimy niemal do 90 mln. Zatem w
trzy lata zrealizowaliśmy inwestycje,

które poprzednikom zajęłyby sześć lat.
Jeśli w 2018 utrzymamy to tempo, a
wszystko na to wskazuje, to można bę-
dzie powiedzieć, że zrealizowaliśmy in-
westycyjnie jakby dwie kadencje w trak-
cie jednej. 

W 2017 najważniejsze inwestycje
wiązały się oczywiście z placówkami
oświatowymi. A więc jest to kończąca
się już rozbudowa Szkoły Podstawowej
przy Tanecznej, również dobiegająca
końca rozbudowa szkoły przy Teligi. To
są duże inwestycje warte odpowiednio
– kilkanaście i kilka milionów złotych.
Poza tym inwestowaliśmy w budowę
domów kultury, z których ten na tzw.
Zielonym Ursynowie przy Kajakowej
został niedawno oddany do użytku. No
a nasz główny Dom Kultury, pomiędzy
ratuszem i kościołem św. Tomasza jest
już wznoszony w szybkim tempie, co
każdy mieszkaniec odwiedzający urząd
może zaobserwować. 

W 2017 zrealizowaliśmy również
wiele mniejszych inwestycji, a chodzi
np. o siłownie plenerowe, place zabaw
– jak ten w Imielinie – obie inwestycje
to projekty mieszkańców z Budżetu
Partycypacyjnego. Do tego dochodzą,
rzecz prosta, inwestycje drogowe. A
2017 rok to już jeden z ostatnich nasze-
go dużego zaangażowania w budowę
dróg. W przyszłym roku dokończymy
modernizację ciągu ulicznego Relak-
sowa-Rosoła. Równocześnie Zarząd
Miejskich Inwestycji Drogowych mo-
dernizuje ulicę Indiry Gandhi, a nam
zostaną na przyszłość budowy i mo-

dernizacje dwóch większych ulic – bę-
dzie to przedłużenie ul. Jana Ciszew-
skiego do Wilanowa i modernizacja ul.
Karczunkowskiej.  Ponadto prowadzi-
my zaawansowane rozmowy, aby pry-
watny inwestor wybudował drugą nit-
kę ul. Płaskowickiej na wysokości cen-
trum handlowego, aby codzienna zmo-
ra korków w tej okolicy stała się wspo-
mnieniem przeszłości.

RRoozzppoocczzęęcciiee bbuuddoowwyy SSzzppiittaallaa PPoołłuu-
ddnniioowweeggoo ttoo –– bbyyćć mmoożżee –– nnaajjlleeppsszzaa
wwiiaaddoommoośśćć ddllaa uurrssyynnoowwiiaann ww 22001177 rroo-
kkuu.. AAllee cczzyy bbęęddąą oonnii mmooggllii lliicczzyyćć nnaa
pprreezzeenntt ppoodd cchhooiinnkkęę ww ppoossttaaccii oottwwaarrcciiaa
uulliicc RRoossnnoowwsskkiieeggoo ii KKoorrbboońńsskkiieeggoo,, kkttóó-
rree uummoożżlliiwwiiąą wwrreesszzcciiee ppłłyynnnnyy pprrzzeejjaazzdd
ppoommiięęddzzyy KKaabbaattaammii ii PPoowwssiinneemm??

Szpital Południowy to rzeczywiście
niezwykle istotna inwestycja dla miesz-

kańców Ursynowa, a także ościennych
dzielnic. Jeśli chodzi zaś o przejazd z Ur-
synowa na Wilanów to rzeczywiście ta-
ki prezent pod choinkę jest przygotowa-
ny, żeby można było pojechać tą nową
trasą najpóźniej w piątek 22 grudnia.
Na razie będzie to tylko przejazd dla
samochodów osobowych. Autobusy i
ciężarówki będą mogły korzystać z tej
ulicy późną wiosną 2018 roku, gdyż na
około trzy tygodnie zostanie zamknię-
ty w celu modernizacji odcinek Relak-
sowej pomiędzy Rosnowskiego i Wą-
wozową. Samochody skierujemy w tym
czasie do ul. Kabackiej i dalej Dembego
lub Zaruby. Puszczenie tamtędy cięża-
rówek i autobusów byłoby niedopusz-
czalne, ponieważ są tam progi zwal-
niające. W marcu planujemy ogłosić
przetarg na poszerzenie ul. Rosoła na
odcinku Wąwozowa - Jeżewskiego, któ-
re powinno być gotowe w czasie waka-
cji przyszłego roku. 

AA kkiieeddyy mmoożżnnaa ssiięę ssppooddzziieewwaaćć
pprrzzeeddłłuużżeenniiaa uull.. CCiisszzeewwsskkiieeggoo ddoo WWii-
llaannoowwaa??

To zadanie realizowane przez Zarząd
Miejskich Inwestycji Drogowych. Po-
wstał już projekt budowlany, obejmują-
cy dwie dzielnice, czyli Ursynów i Wila-
nów. O ile wiem, kończą się już prace
nad wydaniem decyzji środowiskowej,
co jest jednym z najważniejszych ele-
mentów pozwolenia na budowę. Wraz
z burmistrzem Wilanowa Ludwikiem
Rakowskim będziemy robili wszystko,
żeby środki budżetowe zostały przesu-

nięte na 2018, co umożliwiłoby rozpo-
częcie prac drogowych. Niemniej jed-
nak o terminach będziemy rozmawiać
po uprawomocnieniu się decyzji śro-
dowiskowej i pozwolenia na budowę.
Nawiasem mówiąc, lwia część tej in-
westycji to wykupy gruntów. Nam uda-
ło w tym roku nabyć sporną działkę
przy Kiedacza, której brak stawiał pod
znakiem zapytania to połączenie z Wi-
lanowem. No i najważniejsza przeszko-
da została wreszcie usunięta. 

WWyygglląąddaa wwiięęcc nnaa ttoo,, żżee ppoopprrzzeezz ddwwiiee
sszzeerrookkiiee aarrtteerriiee –– RRoossnnoowwsskkiieeggoo//KKoorr-
bboońńsskkiieeggoo ii CCiisszzeewwsskkiieeggoo bbiiss –– ddoojjddzziiee
ddoo wwyyggooddnneeggoo ppoołłąącczzeenniiaa  UUrrssyynnoowwaa zz
WWiillaannoowweemm......

To fakt, skończy się wreszcie kurio-
zalna sytuacja, w której dwie dzielni-
ce powiązane ze sobą historycznie by-

ły skazane na dwa prymitywne, urąga-
jące jakimkolwiek standardom połą-
czenia na skarpie – jedno wąziutką,
jednokierunkową uliczką Orszady,
drugie zaś uliczkami Podgrzybków i
Gąsek. Pamiętajmy jeszcze, że zgodnie
z harmonogramem, w 2020 roku ma
być gotowy ursynowsko-wilanowski
odcinek Południowej Obwodnicy War-
szawy. Jeżeli wykonawcy dotrzymają
harmonogramu to obie dzielnice do-
czekają się trzech w pełni cywilizowa-
nych połączeń drogowych na miarę
XXI wieku.

CCzzyy uuddaajjee ssiięę ddoossttaatteecczznniiee łłaaggooddzziićć
cchhwwiilloowwee nniieeddooggooddnnoośśccii zzwwiiąązzaannee zz
pprrzzeepprroowwaaddzzaanniieemm PPOOWW pprrzzeezz UUrrssyy-
nnóóww,, wwsszzaakk ssppoołłeecczzeeńńssttwwoo żżąąddaa mmiięę-
ddzzyy iinnnnyymmii zzaaiinnssttaalloowwaanniiaa ffiillttrróóww nneeuu-
ttrraalliizzuujjąąccyycchh wwyyppłłyyww ssppaalliinn pprrzzyy wwjjeeźź-
ddzziiee ii wwyyjjeeźźddzziiee zz ttuunneelluu oobbwwooddnniiccyy......

Instalacji takich urządzeń domagamy
się również my jako urząd dzielnicy.
Mogę więc tylko ubolewać, że głosy aż
7000 mieszkańców zostały zignorowa-
ne przy wydawaniu decyzji środowi-
skowej. Na razie mamy jedynie dosyć
mglisty zapis, że wykonawca ma moni-
torować poziom zanieczyszczenia po-
wietrza i ewentualnie zamontować fil-
try w przyszłości. Urząd Dzielnicy Ursy-
nów nie wyklucza podjęcia kroków
prawnych, których celem byłoby wy-
egzekwowanie instalacji filtrów od ra-
zu. Wiadomo, że ursynowskim tune-
lem POW  będzie przejeżdżać 100-150
tysięcy aut na dobę, dlatego pytam więc

jako laik: jakim cudem zanieczyszcze-
nie ma nie wzrosnąć? 

JJaakk oocceenniiaa ppaann rroozzwwiiąązzaanniiaa,, nnaa jjaa-
kkiiee zzddeeccyyddoowwaałłoo ssiięę mmiiaassttoo,, jjeeśśllii cchhooddzzii
oo ookkrreessoowwee pprrzzeenniieessiieenniiee ppooppuullaarrnneeggoo
bbaazzaarrkkuu NNaa DDoołłkkuu ww zzwwiiąązzkkuu zz bbuuddoowwąą
PPOOWW??

Podobnie jak tysiące mieszkańców
Ursynowa, robiących na bazarku zaku-
py, nie wyobrażam sobie, aby bazarek
nie funkcjonował podczas budowy
POW. Szanując stanowisko części
mieszkańców ul. Polaka, którzy są nie-
zadowoleni z planowanej tymczaso-
wej lokalizacji na dotychczasowej pę-
tli autobusowej, bardziej bym zachęcał,
żeby mieszkańcy wyrażający swoje
obawy, jak i reprezentująca ich spół-
dzielnia „Na Skraju” rozmawiali z kup-
cami na temat tego, jak ewentualne

niedogodności związane z funkcjono-
waniem tego targowiska możliwie
ograniczyć. W tym wypadku istotne
znaczenie ma zebrane w ubiegłym ro-
ku 5000 podpisów za dalszym funkcjo-
nowaniem bazarku i to w możliwie
najbliższej okolicy w stosunku do do-
tychczasowego miejsca. Cieszę się
więc, że władze Warszawy rozumieją
jak ważne dla mieszkańców naszej
dzielnicy jest dalsze funkcjonowanie
tego targowiska. 

CCzzyy UUrrssyynnóóww ddaajjee ssoobbiiee rraaddęę zz zzaa-
ppeewwnniieenniieemm ooddppoowwiieeddnniieejj lliicczzbbyy mmiieejjsscc
ww sszzkkoołłaacchh,, pprrzzeeddsszzkkoollaacchh ii żżłłoobbkkaacchh??

Jeśli chodzi o żłobki, to jesteśmy w tej
chwili w gronie trzech dzielnic,  które
mają  najmniejszy współczynnik
„użłobkowienia”. Ale już podjęliśmy
działania, żeby to zmienić. Trwa wła-
śnie procedura przetargu na budowę
żłobka na 150 miejsc przy Cynamono-
wej. Czeka nas kolejny przetarg na bu-
dowę żłobka przy Kazury, po usunięciu
z projektu większości miejsc parkingo-
wych pod samym żłobkiem. A w przy-
szłym roku kończąc  budowę domów
komunalnych przy Kłobuckiej przeka-
żemy lokal na mini-żłobek dla ok. 40
podopiecznych. Zaczynaliśmy tę ka-
dencję, zastawszy 386 miejsc w żłob-
kach, a skończymy z wybudowanymi
lub będącymi w trakcie budowy nowy-
mi 400 miejscami. A więc w stosunku
do tego, co stworzono na Ursynowie
przez prawie 40 lat, my dołożymy dru-
gie tyle przez cztery lata.

Oczywiście, bardziej skomplikowa-
na sytuacja powstała na linii szkoły -
przedszkola w związku z reformą
oświaty, która zburzyła to, co kolejne
władze naszej dzielnicy robiły od 2009
roku. W 2016 osiągnęliśmy stan, który
pozwalał nam na przyjęcie do przed-
szkola każdego dziecka w wieku od
trzech do pięciu lat. Reforma, pozwala-
jąca na przyjęcie jeszcze jednego rocz-
nika, spowodowała istotne pogorsze-
nie warunków w przedszkolach, bo do
szkoły nie poszła cała masa sześciolat-
ków. Zostaliśmy między innymi zmu-
szeni do gwałtownej adaptacji sal ru-
chowych na sale dla kolejnych oddzia-
łów. W najbliższych latach powstaną
przedszkola przy ul. Zaruby i ul. Ta-
necznej, stąd dzielnica potrzebuje jesz-
cze  jednego przedszkola, pod które
trzeba przede wszystkim znaleźć grunt,
a następnie pieniądze na budowę. 

W szkołach podstawowych dojście
dwóch dodatkowych roczników spo-
wodowało pewne trudności organiza-
cyjne, niemniej jednak zainwestowali-
śmy bardzo znaczące środki finansowe
w rozbudowę istniejących obiektów, a
po wybudowaniu szkoły podstawowej
przy ul. Zaruby komplikacje spowodo-
wane reformą oświaty już nie powinny
być w naszej dzielnicy  tak mocno od-
czuwalne.

NNaa jjaakkiimm eettaappiiee jjeesstt pprroocceess uussttaannaa-
wwiiaanniiaa uużżyyttkkoowwaanniiaa wwiieecczzyysstteeggoo
pprrzzeezz ssppóółłddzziieellnniiee mmiieesszzkkaanniioowwee nnaa
UUrrssyynnoowwiiee??

O ile w roku ubiegłym roku ustano-
wiono je na terenie 12 hektarów, o ty-
le w 2017 to jest kolejne 25 ha. Ostatni
akt notarialny został podpisany 19 grud-
nia i użytkowanie wieczyste gruntu za-
pewniono mieszkańcom kolejnych 27
budynków przy ulicy Kazury . Udało
się też poustalać wiele niuansów for-
malnych w tym zakresie z innymi spół-
dzielniami, stąd mam nadzieję, że ten
proces będzie kontynuowany w najbliż-
szych latach, szczególnie w przypad-
ków spółdzielni „Imielin” i „Stokłosy” 

WW rreejjoonniiee KKaarrcczzuunnkkoowwsskkiieejj mmaa ppoo-
wwssttaaćć ppoottęężżnnee bbllookkoowwiisskkoo nnaa kkiillkkaa ttyy-
ssiięęccyy mmiieesszzkkaańńccóóww.. CCzzyy jjuużż tteerraazz kkoomm-
pplleettnniiee zzaakkoorrkkoowwaannaa PPuułłaawwsskkaa wwyyttrrzzyy-
mmaa kkoolleejjnnee zzwwiięękksszzeenniiee nnaattłłookkuu aauutt??

Nie ukrywam, że jeśli chodzi o lo-
kalizację tego nowego osiedla, budo-
wanego w ramach programu Mieszka-
nie Plus, to jestem pełen obaw. I na-
wet nie chodzi mi o kwestię komunika-
cji. Bo stworzenie osiedla obejmujące-
go 3000 mieszkań, przewidzianych na
7-8 tysięcy mieszkańców, w tym ro-
dzin z dziećmi w wieku szkolnym –
oznacza konieczność stworzenia no-
wych miejsc w żłobkach i przedszko-
lach, a także budowy szkoły podsta-
wowej. Potrzebne będą także miejsca
rekreacji, park i skwery. Nie wiemy, w
jakim stopniu te potrzeby zostaną
uwzględnione i kto będzie dźwigał cię-
żar ich finansowania. 

NNoowwaa uussttaawwaa ssaammoorrzząąddoowwaa mmoożżee
pprrzzeeddłłuużżyyćć kkaaddeennccjjęę bbuurrmmiissttrrzzaa ddzziieell-
nniiccyy ddoo llaatt ppiięęcciiuu.. CCzzyy ppaannaa zzddaanniieemm ttoo
ddoobbrree rroozzwwiiąązzaanniiee??

Szczerze mówiąc, już się przyzwy-
czaiłem do kadencji czteroletniej. Dla
mnie ważna jest jednak nie tyle dłu-
gość kadencji, ile codzienne zaangażo-
wanie w pracę samorządową, jakkol-
wiek okres pięcioletni pozwala na bar-
dziej strategiczne myślenie i bardziej
długofalowe planowanie, więc jest to
chyba zmiana w dobrym kierunku.

OObbyy wwiięęcc ww ddzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww nnaa-
ssttęęppoowwaałłyy ssaammee ddoobbrree zzmmiiaannyy,, tteeggoo
rreeddaakkccjjaa „„PPaassssyy”” żżyycczzyy nniiee ttyyllkkoo ppaannuu
bbuurrmmiissttrrzzoowwii jjaakkoo jjeeddnneemmuu zz mmiieesszz-
kkaańńccóóww..

A ja życzę wszystkim mieszkańcom
wyjątkowo miłych i rodzinnych Świąt
Bożego Narodzenia i tego, aby zbliżają-
cy się rok 2018 był w naszym życiu ro-
kiem wyjątkowym.

R o z m a w i a ł  M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
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Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach z Wileńszczyzny za-
prosiła Szkołę Podstawową nr 336 im. Janka Bytnara
„Rudego” w Warszawie do wspólnej realizacji zadań
projektu „Młodzi przewodnicy po polskości”, określo-
nych w umowie zawartej pomiędzy Ambasadą Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Wilnie i Szkołą Podstawową w Ki-
wiszkach oraz w ramach podpisanej „Umowy o współ-
pracy między Szkołą Podstawową w Kiwiszkach a
Szkołą Podstawową nr 336 im. Janka Bytnara „Rude-
go” w Warszawie”.

Celem partnerstwa jest przede wszystkim kontynuowanie i roz-
wój trwałej współpracy między społecznościami szkół Polski i Litwy.
Ostatnim wspólnym przedsięwzięciem była wizyta w SP 336 na Ur-
synowie 14 uczniów w wieku od 11 do 16 lat i dwóch nauczycieli
ze SP w Kiwiszkach. Od 5 do 7 grudnia goście z Wileńszczyzny mie-
li okazję wymienić doświadczenia, zawrzeć nowe znajomości oraz
poznać Warszawę i jej historię. Wraz z klasą 6b grupa z Litwy zwie-
dziła Muzeum Powstania Warszawskiego, a z klasą 5d – Zamek Kró-
lewski, Sejm i Senat oraz Starówkę. Nie mogło oczywiście zabrak-
nąć wizyty w SP 336, w czasie której goście uczestniczyli w lekcji
języka polskiego i języka angielskiego. Był też czas na wspólne za-
bawy integracyjne i imprezę mikołajkową wraz z uczniami klas
6a, 6b oraz dziećmi ze świetlicy. Delegacja z Wileńszczyzny była też
w Domu Polonii oraz w parku ”Ogrody Światła” w Wilanowie.

Bogaty program wizyty pomógł w budowaniu więzi między
młodymi Polakami mieszkającymi na Wileńszczyźnie a uczniami
ursynowskiej podstawówki. Dla gości było to na pewno ważne spo-
tkanie z polską kulturą, językiem i historią.

E l ż b i e t a  R u t k o w s k a

Młodzi przewodnicy

Od kiedy na stacjach me-
tra warszawskiego za-
montowano metalowe li-
stwy dla niewidomych,
mające na celu poprawę
ich bezpieczeństwa, sły-
chać coraz więcej głosów
skarżących się na mate-
riał, z jakiego zostały wy-
konane. Wszystkiemu win-
na jest bowiem woda, któ-
ra w połączeniu ze stalą z
jakiej zostały wykonane,
daje efekt lodowiska.

Nie pomagają nawet buty na
protektorze. Przekonała się o
tym boleśnie Pani Ewa Grobel-
na, która kilka tygodni temu
miała na stacji metra Natolin bar-
dzo nieprzyjemny wypadek (co
opisał portal Haloursynów). W
dniu, w którym spadł pierwszy
śnieg, poślizgnęła się na jednej z
listew, uderzając głową o po-
sadzkę. Na szczęście nic poważ-
nego Pani Ewie się nie stało, ale
takich przypadków jest więcej:
„Mój 4-letni synek przewrócił się
wielokrotnie na tych listwach,
wystarczy, że pada deszcz. Wie-
le razy widziałam też dorosłych
przewracających się z tego sa-
mego powodu.” – napisała do
nas Pani Katarzyna, gdy jako
PROJEKT URSYNÓW podjęli-
śmy temat.

Kolejnym problemem jest ni-
ska jakość wykonanych prowad-
nic. Wielokrotnie zdarza się, że
po prostu odpadają od podłogi,
co może również stanowić za-
grożenie. Rozumiemy, że eko-
nomiczność rozwiązania ma
znaczenie, ale miasto powinno
być budowane na lata, wszak sa-
mi urzędnicy i decydenci także
są użytkownikami metra.

Listwy dla niewidomych na-
zywane są w fachowym języku

ścieżkami dotykowymi. Są bar-
dzo potrzebne, bo znacznie po-
prawiają komfort niewidomych
i słabowidzących pasażerów. Ja-
ko PROJEKT URSYNÓW wystą-
piliśmy do Polskiego Związku
Niewidomych z prośbą o opinię
na temat ich wykonania. „Zdaje-
my sobie sprawę, że zastosowa-
ne metalowe prowadnice nie za-
wsze są bezpieczne. Chcieliby-
śmy, aby wykonane były z mate-
riałów, które wykazują większą
trwałość i są antypoślizgowe” –
odpowiedziała nam Pani Elżbie-
ta Oleksiak, Kierownik Centrum
Rehabilitacji.

Mając na uwadze dobro osób
niewidomych oraz tysięcy in-
nych pasażerów warszawskiego
metra, wystosowaliśmy więc pe-
tycję do Zarządu Transportu
Miejskiego, dyrekcji Metra War-

szawskiego oraz prezydent Mia-
sta Stołecznego Warszawy z
wnioskiem o wymianę śliskich
listew na inne, wykonane z ma-
teriału antypoślizgowego. Pety-
cję można znaleźć pod adresem:
www.petycje.internetowe.pl.

Na świecie dostępnych jest
mnóstwo rozwiązań tego typu
problemów – można wykonać
ścieżki dotykowe z gumy na-
klejanej na kamień, zamonto-
wać osobne płytki w podłodze
lub dokonać ingerencji w sa-
mą posadzkę. Potrzeba tylko
odrobiny wyobraźni i determi-
nacji. Śnieg lub deszcz + metal
= bardzo śliska i niebezpiecz-
na powierzchnia. Drogi ZTM,
nie pozostawaj obojętny na
bezpieczeństwo pasażerów
metra!

M a c i e j  A n t o s i u k

Listwy w metrze – miało być 
bezpieczniej, wyszło jak zawsze 
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URSYNÓW ANNO DOMINI 2017

OOttwwaarrcciiee ppiieerrwwsszzeeggoo nnaa UUrrssyynnoowwee MMAALL
cczzyyllii MMiieejjssccaa AAkkttyywwnnoossccii LLookkaallnneejj..

1111.. BBiieegg UUrrssyynnoowwaa - tteeggoorroocczznnaa
eeddyyccjjaa zzaawwooddóóww mmiiaałł rraannggęę 
MMiissttrrzzoossttww PPoollsskkii MMaasstteerrss..

ZZ ookkaazzjjii jjuubbiilleeuusszzuu 4400-lleecciiaa UUrrssyynnoowwaa zzoorrggaanniizzoowwaannoo nnaajjddłłuużżsszzee ww hhiissttoorriiii DDnnii UUrrssyynnoowwaa.. 
NNaa zzddjjęęcciiuu ssyymmbboolliicczznnyy jjuubbiilleeuusszzoowwyy ttoorrtt..

DDzziieeńń oottwwaarrttyy ww DDzziieellnniiccoowwyymm OOśśrrooddkkuu
KKuullttuurryy UUrrssyynnóóww –– ppiieerrwwsszzyymm ddoommuu

kkuullttuurryy nnaa ZZiieelloonnyymm UUrrssyynnoowwiiee..

CCeennttrruumm KKuullttuurryy UUrrssyynnoowwaa 
–– wwmmuurroowwaanniiee kkaammiieenniiaa wwęęggiieellnneeggoo..

BBuuddżżeett iinnwweessttyyccyyjjnnyy DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww jjeesstt ww ttyymm rrookkuu rreekkoorrddoowwyy.. SSttaarrtt kkoo-
lleejjnneejj iinnwweessttyyccjjii –– ppooddppiissaanniiee uummoowwyy nnaa bbuuddoowwęę CCeennttrruumm KKuullttuurryy UUrrssyynnoowwaa..

RRuusszzyyłłaa bbuuddoowwaa SSzzppiittaallaa PPoołłuuddnniioowweeggoo 
- ttaakk wwyycczzeekkiiwwaanneeggoo pprrzzeezz mmiieesszzkkaańńccóóww..

NNoocc MMuuzzeeóóww nnaa UUrrssyynnoowwiiee - ppiiąąttaa eeddyyccjjaa
tteeggoo wwyyddaarrzzeenniiaa  ww nnaasszzeejj ddzziieellnniiccyy..

OOcczzyysszzcczzaacczzee ppoowwiieettrrzzaa 
jjuużż nnaa UUrrssyynnoowwiiee - ppiieerrwwsszzee ttrraaffiiłłyy ddoo 

PPrrzzeeddsszzkkoollaa SSppeeccjjaallnnggoo nnrr 221133,, uull.. TTeelliiggii 11..

TTrrwwaa mmooddeerrnniizzaaccjjaa
uurrssyynnoowwsskkiicchh ppllaaccóó-
wweekk oośśwwiiaattoowwyycchh 
- nnoowwaa ssaallaa ww PPrrzzeedd-
sszzkkoolluu nnrr 338855 pprrzzyy
uull.. AAnnddrrzzeejjaa RRoommoocc-
kkiieeggoo MMoorrrroo..

OOttwwaarrcciiee „„SSPPOOKKOOTTEEKKII”” - 2200 ppllaaccóówwkkaa bbiibblliiootteecczznnaa 
nnaa 4400-lleecciiee UUrrssyynnoowwaa..

VV DDzziieeńń CCiicchhoocciieemmnnyycchh –– ppiikknniikk eedduukkaaccyyjjnnyy 
oo cchhaarraakktteerrzzee mmiilliittaarrnnoo-hhiissttoorryycczznnyymm..

UUrrssyynnoowwsskkiiee 
DDyyttaannddoo 
–– ccoorroocczznnee 
zzmmaaggaanniiaa 
zz oorrttooggrraaffiiąą..



1 4

W okresie mojej młodości wy-
starczyły gry typu “chińczyk”,
jakieś nakręcane samochodzi-
ki, klocki, lalki, misie. Podczas
ważniejszych okazji, jako pre-
zenty np. komunijne – wielką
radość sprawiał zegarek czy ro-
wer. Jednak wkrótce oczekiwa-
nia zaczęły rosnąć. Dobrze wy-
posażony składak, rower górski,
wreszcie motorynka czy quad, a
w miarę tanienia i poszerzania
się oferty zaawansowanej elek-
troniki – konsole do gier, kom-
putery, tablety... Ale co zrobić,
gdy dziecko to wszystko już ma,
a rodzice chcą, by kolejny spryt-
ny prezent sam z siebie dał dłuż-
szą chwilę zajęcia i zadowole-
nia znudzonemu dziecku? Więc
pojawiła się nowa grupa prezen-
tów: to drony – zdalnie stero-
wane, latające czterowirnikow-
ce.  Sprytnie podsycane zainte-
resowanie przez handlowców,
proponujących latające maszyn-
ki jako potencjalne prezenty, tra-
fia na podatny grunt.  Latają sa-
me, są nośnikiem najnowszej
myśli technologicznej, są inte-
resujące, rozwijają i są ... fanta-
styczną zabawką. Świetnie na-
dają się na prezent. Z okazji
zwykłych – w cenie kilkuset zło-
tych, ale również jako prezent
komunijny w cenie 2 - 4 tys. zł,
żeby rodzina nie pomyślała, że
skąpi się dziecku. Tyle ze strony
handlowców.

Czy jednak drony “zabawko-
we” są takimi świetnymi zabaw-
kami? Dla 12 - 14 -latka, u które-
go zaczynają się konkretyzować
zainteresowania, może tak, jeśli
byłby to prezent trafiony w jego
predyspozycje, no i chęć pozna-
nia, jak taki dron lata i jak nim
sterować. Ale dla 8 - 9 letnich
dzieci raczej jeszcze nie. Po kilku
minutach zainteresowania zwy-
kle pojawiają się pomysły typu: a
może czymś przytrzymać wirują-
ce śmigiełko, a może włożyć tam
palec, co się wtedy stanie? Małe
zabawki latające, tzw. nanodro-
ny, posiadają silniczki niewiel-
kiej mocy i małe plastikowe śmi-
giełka, więc wielkiej krzywdy ra-
czej nie zrobią, najwyżej skale-
czą palec. Nanodrony są jednak
zabawkami najtańszymi (do 150
zł) i w poczuciu wielu osób ich
niewielka cena źle ilustrowała-
by miłość do dziecka. Jednak już
bardziej kosztowne latające za-
bawki (200 - 400 zł) dysponują
kilkunasto watowymi silnikami i
posiadają śmigła o długości na-
wet 10 cm. Taki dron może już
poważnie pokaleczyć dziecko, a
nawet i tatusia, posiadającego
mniejsze predyspozycje technicz-
ne. Największy problem stano-
wią ambitni posiadacze zasob-
nych portfeli, kupujący dzieciom
półprofesjonalne drony o dużych
możliwościach, m. in. wysokość
lotu ponad 500 m i zasięg kilka

km – ceny od 2000 zł. No bo jeśli
w ubiegłym roku siostrzeniec Ja-
cek dostał na komunię od rodzi-
ców quada, to nasz Januszek mu-
si dostać coś odpowiednio kosz-
townego, czyli drona! W skraj-
nych przypadkach taki prezent
jest dosłownie tym, czy przysło-
wiowa brzytwa w rekach małpy.

Śmigła napędzane ponad 100 -
watowymi silnikami zachowują
się w praktyce jak kosiarka do
trawy, więc nietrudno wyobra-
zić sobie skutki niewłaściwej ob-
sługi nawet dla dorosłych, nie
mówiąc o dzieciach. Niestety, w
większych sklepach ze sprzętem
rtv i sieciowych hipermarketach
taki sprzęt występuje w szero-
kim wyborze. 

Jednakże życie pokazuje, że
nie da się przeciwstawić napły-
wowi oraz dostępności gadże-
tów i nowinek technologicznych.
Co więc zrobić?  Po prostu war-

to wybrać najmniejsze zagroże-
nie przy najniższych kosztach, a
więc skupić się na najmniejszych
dronach zabawkowych, czyli na-
nodronach. Dla starszego dziec-
ka ważne będzie, że maszynka
lata i można nią sterować. Przy
stosunkowo niewielkim koszcie
będzie to dobry test czy dron

wkrótce trafi do kąta (czyli do
śmietnika), czy jednak wywoła i
utrzyma dalsze zainteresowa-
nie. Jeśli tak – dopiero wtedy
warto pomyśleć o jakiejś bardziej
zaawansowanej maszynce lata-
jącej. Trzeba jednak koniecznie
pamiętać, że zakup takiego pre-
zentu dla dziecka niesie koniecz-
ność zapewnienia odpowiednie-
go nadzoru ze strony dorosłych,
a loty powinny odbywać się w
pomieszczeniach zamkniętych. 

Większe i bardziej zaawanso-
wane drony zabawkowe zachęca-
ją do wyjścia na teren otwarty,

gdyż dopiero wtedy można peł-
niej wykorzystać ich możliwości,
polatać wyżej i dalej. Jednak w
momencie wyjścia poza obręb
budynku, nawet na terenie wła-
snej posiadłości, kończy się sa-
mowola. Podwórko może być
własnością prywatną, ale dosłow-
nie wszystko powyżej, nawet tyl-

ko metr nad chodnikiem czy
trawnikiem, ma już status prze-
strzeni powietrznej i podlega re-
gulacjom prawnym nadzorowa-
nym m. in. przez Urząd Lotnic-
twa Cywilnego. Już w momen-
cie oderwania się drona od ziemi
jego operator staje się użytkowni-
kiem przestrzeni powietrznej (na-
wet dziecko!) i jest obowiązany
do przestrzegania prawa lotni-
czego. W przypadku jego naru-
szenia operator może ponieść od-
powiedzialność karną (zagroże-
nie grzywną lub nawet karą po-
zbawienia wolności do 5 lat). Je-

śli operatorem jest dziecko, od-
powiedzialność ponosi opiekun
prawny, czyli najczęściej rodzice. 

Urząd Lotnictwa Cywilnego
nadzorujący przestrzeganie pra-
wa lotniczego, opublikował na
swoich stronach www.ulc.gov.pl
podstawowe zasady wykorzy-
stywania tzw. bezzałogowych
statków powietrznych czyli dro-
nów (również zabawkowych)
przez osoby prywatne. Obejmu-
ją one podstawowe zalecenia do-
tyczące lotów sportowych i re-
kreacyjnych, nie wymagających
specjalnego zezwolenia ULC:

- loty na otwartej przestrzeni
wyłącznie w zasięgu wzroku,

- zakaz lotów w pobliżu lotnisk,
- zakaz lotów nad ludźmi,
- w przypadku modeli powy-

żej 600 g zakaz lotów w mieście,
- zakaz lotów nad drogami.
Przepisy mogą wydać się prze-

sadnie restrykcyjne. Jednak trze-
ba pamiętać, że w przypadku
awarii jednego silniczka, z trze-
ma nie uda się sterować lotem i
dron spadnie w dół jak kamień.
Mikrosilniczki szczotkowe mają
żywotność 1 - 2 godziny pracy
ciągłej i zaprzestanie ich działa-
nia podczas lotu, choćby na sku-
tek wytarcia się szczotek, nastę-
puje prędzej czy później. Rekre-
acyjny dron o masie nawet tylko
200 g spadający z wysokości kil-
kudziesięciu metrów może
zniszczyć parkujący samochód,
stać się przyczyną wypadu ko-
munikacyjnego, a uderzając w
człowieka ciężko poranić lub na-
wet zabić. Średniej wielkości
drony zabawkowe nie są już cał-
kiem niewinnymi zabawkami, i
warto, by dobrzy rodzice, babcie
i wujkowe o tym pamiętali.

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

Dron na prezent? Czemu nie, ale z rozwagą!
Zbliżanie się czas Wigilii, jak i kilka innych momentów
do obdarowania prezentami młodszych i starszych dzie-
ci, co często stanowi wielki ból głowy dla ich bliskiego
otoczenia. Dla wujków i babć problem jest nieco mniej-
szy – wystarczy być pomysłowym, kupić dla “Mikołaja”
odpowiedni, oryginalny prezent, którego dziecko jeszcze
nie ma. Dla rodziców to rzecz trudniejsza, prezent musi
spełnić dodatkowe kryterium – ma zająć dziecko na tyle
skutecznie, aby dało tzw. święty spokój na dłużej. 
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IIllee ggooddzziinn ddzziieennnniiee mmuussii pprraaccoowwaaćć
wwóójjtt,, bbyy,, ttaakk jjaakk ww pprrzzyyppaaddkkuu LLeesszznnoo-
wwoollii,, uuttrrzzyymmaaćć ggmmiinnęę ww cczzoołłóówwccee kkoolleejj-
nnyycchh pprreessttiiżżoowwyycchh rraannkkiinnggóóww oocceenniiaa-
jjąąccyycchh pprraaccęę ssaammoorrzząądduu??

Mój dzień pracy jest długi, podobnie
jak tydzień, który nigdy nie kończy się
na piątku. Myślę, że nie jestem w tym
odosobniona, ponieważ praca w sa-
morządzie wymaga nieustannej ak-
tywności.

IIddąą śśwwiięęttaa,, cczzaass kkiieeddyy ppęędd żżyycciiaa zzaa-
wwooddoowweeggoo rraaddyykkaallnniiee zzwwaallnniiaa.. NNiiee
nnaacchhooddzzii PPaannii wwóówwcczzaass mmyyśśll,, bbyy zzaa-
kkoosszzttoowwaaćć wwrreesszzcciiee ssppookkoojjuu,, zzwwiieeddzzaaćć
śśwwiiaatt,, aa mmoożżee zzaabbrraaćć ssiięę ddoo ppiissaanniiaa
mmeemmuuaarróóww?? PPyyttaanniiee jjeesstt zzaassaaddnnee ww
kkoonntteekkśścciiee zzaappoowwiiaaddaanneejj pprrzzeezz ppaarrttiięę
rrzząąddzząąccąą ppaańńssttwweemm ddwwuu kkaaddeennccyyjjnnoo-

śśccii pprreezzyyddeennttóóww mmiiaasstt,, bbuurrmmiissttrrzzóóww
ii wwóójjttóóww......

Grudzień jest niezwykle absorbują-
cym miesiącem w samorządzie, więc
kiedy już zasiądę przy świątecznym
stole nie zaprzątam sobie głowy po-
mysłami polityków. Cieszę się tym cza-
sem w gronie najbliższych. Święta, to
piękne chwile, które spędzam wyłącz-
nie z rodziną. A co do przyszłości –
mam jeszcze wiele ciekawych planów
i marzeń. 

PPoorroozzmmaawwiiaajjmmyy oo bbuuddżżeecciiee ggmmiinnyy..
KKoońńcczzyy ssiięę rrookk,, cczzyy mmaa PPaannii ddaannee ddoottyy-
cczząąccee wwyykkoonnaanniiaa bbuuddżżeettuu??

Dochody wyniosły w 2017 r. 192 mln
zł, wykonamy je w 102 proc. Wydatki
zaś to 197 mln zł i wykonamy je w 99
proc. To powód do satysfakcji. 

IInnwweessttyyccjjee ttoo tteemmaatt nnaajjbbaarrddzziieejj iinn-
tteerreessuujjąąccyy oobbyywwaatteellii.. JJaakkiimmii śśrrooddkkaammii
nnaa iinnwweessttyyccjjee ddyyssppoonnoowwaałłaa ggmmiinnaa LLeesszz-
nnoowwoollaa ww 22001177 rrookkuu??

Inwestycje pochłonęły ponad 13 mln
zł. Warto podkreślić, że znaczna część
zadań inwestycyjnych z zakresu gospo-
darki wodno – kanalizacyjnej wykona-
ła Spółka Komunalna, która jest w 100
proc. własnością gminy. Wartość tych
inwestycji to kwota ponad 6 mln zł. Naj-
ważniejsze z nich to: rozbudowa oczysz-
czalni ścieków w Łazach, budowa sieci
kanalizacyjnej w Janczewicach i Lesz-
nowoli, zakończenie budowy kanaliza-
cji w Garbatce, zakończenie remontu
SUW Mysiadło.

ZZaannoottoowwaalliiśścciiee wwzzrroosstt ww ooddnniieessiiee-
nniiuu ddoo rrookkuu ppoopprrzzeeddnniieeggoo??

Wydatki inwestycyjne kształtowały
się na podobnym poziomie.

WWyybbuuddoowwaalliiśścciiee ddoommyy kkoommuunnaallnnee
ww ŁŁaazzaacchh ii ZZaammiieenniiuu,, zz kkttóórryycchh jjeeddeenn,,
ddzziięękkii uuzzyysskkaanniiuu ddoottaaccjjii zz BBaannkkuu GGoossppoo-
ddaarrssttwwaa KKrraajjoowweeggoo,, ppoowwssttaałł pprraakkttyycczz-
nniiee zzaa ddaarrmmoo.. BBęęddąą kkoolleejjnnee??

Tak. Właśnie kilka dni temu – 14
grudnia br. została  podpisana umowa
z wykonawcą  budynku komunalno –
socjalnego w Lesznowoli przy ul.
Dworkowej.  W nowym, atrakcyjnym
architektonicznie  budynku znajdą się
24 lokale mieszkalne. Wartość  robót
budowlanych  to 2.974.000 zł.  Także
na realizację tej inwestycji udało nam
się pozyskać dotację z Banku Gospo-
darstwa  Krajowego w kwocie
449.823,12 zł. Budowę tego budynku
planujemy zakończyć już w grudniu
2018 roku. 

JJaakkiiee iinnnnee wwaażżnnee ddllaa mmiieesszzkkaańńccóóww
iinnwweessttyyccjjee uuddaałłoo ssiięę ppaańńssttwwuu zzrreeaalliizzoo-
wwaaćć bbąąddźź rroozzppoocczząąćć iicchh rreeaalliizzaaccjjęę ww
mmiijjaajjąąccyymm rrookkuu??

W zakresie infrastruktury technicz-
nej w tym roku zrealizowaliśmy
pierwszy etap budowy kanalizacji w
Stefanowie – kolektor kanalizacji sa-
nitarnej łączący tę miejscowość z
oczyszczalnią ścieków w Łazach. Jest
to pierwszy etap  budowy kanalizacji
w Stefanowie, Marysinie i Kolonii
Warszawskiej. Ponadto trwa drugi
etap budowy kanalizacji sanitarnej w
Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie . Pra-
ce te zostaną zakończone w kwietniu
2018 roku. Jednocześnie w roku 2017

trwała budowa kanalizacji w Jancze-
wicach i Lesznowoli – część zachod-
nia. Główne prace prowadzone były w
ul. Jedności i ul. Poprzecznej. Zadanie
to jest właśnie realizowane przez Spół-
kę Komunalną.

AA ddrrooggii?? TToo ddllaa mmiieesszzkkaańńccóóww bbaarr-
ddzzoo wwaażżnnaa kkwweessttiiaa..

W zakresie inwestycji drogowych
wykonaliśmy remont ul. Plonowej w
Nowej Woli i wybudowaliśmy ul. Bo-
rówki w Mysiadle. Realizowana jest
budowa ul. Ogrodowej w Magdalence,
która zostanie  zakończona na prze-
łomie 2018/2019 roku. Wybrano wy-
konawcę na budowę ul. Perłowej w
Łazach i podpisano umowę realizacyj-
ną. Szereg inwestycji wykonaliśmy w
zakresie oświetlenia drogowego, któ-
re zostało zbudowane w następują-
cych lokalizacjach: przy ul. Gen. Pilo-
ta St. Skalskiego w Stefanowie, ul. Ja-
godowej w Starej Iwicznej, ul. Jaworo-
wej  i Czeremchowej  (I etap) w Mag-
dalence,  ul. Letniej  w Jazgarzewsz-
czyźnie, ul. Makowej w Łazach, ul. Plo-
nowej (do rowu melioracyjnego) w
Nowej Woli oraz ul. Waniliowej w Za-
mieniu.

JJuużż kkiillkkaannaaśścciiee llaatt tteemmuu ssaammoorrzząądd
LLeesszznnoowwoollii ppoossttaawwiiłł nnaa oośśwwiiaattęę ii jjeejj ssyyss-
tteemmaattyycczznnyy rroozzwwóójj...... 

Mijający rok zakończyliśmy kolejny-
mi inwestycjami z dziedziny oświaty.
Od września  tego roku część  najmłod-
szych dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Łazach uczęszcza do nowego budynku
szkoły przy ul. Łączności. Znajduje się
tam m.in. 6 sal lekcyjnych, pracownia
komputerowa, sala do zajęć ruchowych,
dwie świetlice, pokój logopedy, psycho-
loga i pedagoga. Na zewnątrz ucznio-
wie mają do dyspozycji plac zabaw oraz
boisko.  

Zakończyliśmy  prace nad projektem
szkoły w Zamieniu, na który uzyskali-
śmy już pozwolenie na budowę. Nowa
szkoła powstanie przy ulicy Wanilio-
wej, będzie to trzykondygnacyjny budy-
nek z windą zaprojektowany dla 650
uczniów. Oprócz sal lekcyjnych dla dzie-
ci młodszych i uczniów klas 4 – 8, budy-
nek będzie posiadał dużą salę gimna-
styczną, salę do gimnastyki korekcyjnej
i salę fitness (lub siłownię), dwie świe-
tlice, bibliotekę, kuchnię z jadalnią, a
także aulę z antresolą. 

W październiku  tego roku otrzyma-
liśmy także pozwolenie na budowę
gminnego przedszkola w Wólce Kosow-
skiej. W 2018 r. rozpoczniemy budo-
wę. Planujemy również rozbudowę
szkoły w Nowej Iwicznej o nowy seg-
ment. W tym celu w  grudniu  2016 ro-
ku gmina  zakupiła nieruchomość o po-
wierzchni 4781 mkw. w Nowej Iwicznej
przy ul. Szkolnej. Obecnie trwają prace
nad projektem  rozbudowy szkoły. Pro-
jekt ten zakłada m.in. budowę dodatko-
wych 12 klas dydaktycznych, budowę
pomieszczeń dla logopedów i psycholo-
gów, budowę nowej biblioteki szkolnej,
powiększenie stołówki szkolnej, mo-
dernizację kuchni, zmianę układu ad-
ministracji i szatni szkolnych, budowę
dużej sali gimnastycznej z zapleczem,
budowę łącznika nad ulicą Szkolną. Po-
nadto w nowym budynku będzie mia-
ło swoją siedzibę Centrum Integracji
Społecznej dostępne dla wszystkich
mieszkańców.  

PPrrzzeejjddźźmmyy ddoo ssppoorrttuu,, mmaałłaa ggmmiinnaa
LLeesszznnoowwoollaa ssttaałłaa ssiięę ppootteennttaatteemm jjaakk
iiddzziiee oo lliicczzbbęę wwyybbuuddoowwaannyycchh oobbiieekk-
ttóóww ssppoorrttoowwyycchh ddoossttęęppnnyycchh ddllaa mmłłoo-
ddzziieeżżyy ii mmiieesszzkkaańńccóóww.. 

W mijającym roku, podobnie jak w
latach ubiegłych, inwestowaliśmy w
dalszą rozbudowę bazy sportowo – re-
kreacyjnej. Katalog tych inwestycji jest
naprawdę duży. Sympatycznym wy-
darzeniem dla najmłodszych miesz-
kańców było otwarcie nowych placów
zabaw i siłowni zewnętrznych w Koso-
wie i w Łoziskach. Ponadto zmoderni-
zowaliśmy część z 25 istniejących pla-
ców zabaw instalując nowe zabawki
lub wymieniając zużyte. W roku 2017
dokończyliśmy generalny remont
dwóch placów zabaw w Nowej Woli i
w Mysiadle, wymieniając wszystkie
urządzenia na nowe oraz instalując
sztuczną nawierzchnię poliuretano-
wą. Wyremontowany został plac za-
baw w Nowej Iwicznej przy ulicy Zimo-
wej. Postawiliśmy kolejny street worko-
ut w Mysiadle przy ul. Polnej. Wykona-
no również oświetlenie boiska do pił-
ki nożnej w Starej Iwicznej i Nowej
Woli, a także zamontowano kontene-
ry szatniowe na boiskach w Kosowie i
Nowej Woli. Wykonano rekultywację
płyty boiska w Nowej Woli oraz Koso-
wie. Rozpoczęliśmy budowę boiska
piłkarskiego w Zamieniu. Na stadio-
nach w Lesznowoli i Nowej Iwicznej
naprawiono nawierzchnię poliureta-
nową, jak również w Lesznowoli nasa-
dzono rośliny, a obok hali ułożono alej-
ki z kostki brukowej. 

IImmppoonnuujjąąccyy bbiillaannss......
To nie wszystko. Modernizacje prze-

prowadzano również w obiektach za-
mkniętych. Np. wyremontowano szat-
nie obok hali sportowej w Lesznowoli,
zamontowano barierki ochronne na try-
bunach w Mysiadle, a halę w Mrokowie
wyposażono w profesjonalne nagło-
śnienie. 

CCzzyy mmaa PPaannii wwiieeddzzęę jjaakkiimm bbuuddżżeetteemm
bbęęddzziieecciiee ddyyssppoonnoowwaaćć ww rrookkuu 22001188??

W dniu 19 grudnia Rada Gminy Lesz-
nowola uchwaliła jednogłośnie budżet
na 2018 r. Planowane dochody i wy-
datki wynoszą odpowiednio: 191,5 mln
zł i 187 mln zł. Budżet jak zawsze jest
bardzo ambitny i realistyczny. 

JJaakk,, uujjmmuujjąącc rrzzeecczz zz ggrruubbsszzaa,, zzaa-
mmiieerrzzaacciiee rroozzddyyssppoonnoowwaaćć bbuuddżżeettoowwee
śśrrooddkkii ii iillee zz tteeggoo ttoorrttuu wwyykkrrooiicciiee nnaa iinn-
wweessttyyccjjee??

Najwięcej środków planujemy prze-
znaczyć na oświatę. Będzie to ponad
80 mln zł, czyli  43 proc. ogólnych wy-
datków gminy. Na inwestycje wyda-
my  około 16 mln zł. Do budżetu pań-
stwa na tzw. „janosikowe” wpłacimy
9,2 mln zł. Natomiast 2,4  mln zł prze-
każemy miastu stołecznemu Warsza-
wa na komunikację lokalną oraz
wspólny bilet. To zasadnicze wydatki
planowane na 2018 r. 

PPrriioorryytteettyy iinnwweessttyyccyyjjnnee nnaa pprrzzyysszzłłyy
rrookk??

O planach lesznowolskiego samorządu na najbliższy rok i inwestycjach zrealizowanych w roku bieżącym

Lesznowola – gmina inwestycjami,

Maria Jolanta Batycka – Wąsik
Od 1998 roku wójt podwarszawskiej gminy Lesznowola. Wybrana w kon-

kursie organizowanym przez TVP SA „Wójtem Roku”, „Najlepszym Samo-
rządowcem Roku” przez wiele lat oraz “Europejczykiem Roku 2011”. Wyróż-
niona wieloma prestiżowymi nagrodami za osiągnięcia w zarządzaniu jednost-
ką samorządu gminnego, m.in.  I nagrodą w kategorii „Zasłużone Osoby” w
konkursie organizowanym od ponad 20 lat przez Fundację Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej. W 2011 r. Maria Jolanta Batycka – Wąsik została odznaczona m.in.
Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski przez Prezydenta RP.

NNoowwyy bbuuddyynneekk sszzkkoollnnyy ww ŁŁaazzaacchh
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Nasze priorytety są niezmienne od
wielu lat: 

1. Infrastruktura techniczna,
2. Oświata, 
3. Drogi, chodniki,
4. Sport i rekreacja.
W planach mamy budowę kanaliza-

cji w Łoziskach – Jazgarzewszczyźnie i
Starej Iwicznej, drugi etap Stefanowo,
Marysin, Kolonia Warszawska oraz dru-
gi etap Janczewice, Lesznowola Za-
chód. W przyszłym roku zamierzamy
rozpocząć dwie duże inwestycje oświa-
towe. Będzie to budowa wspomnianej
już szkoły w Zamieniu, na którą prze-
znaczyliśmy 41 mln zł, oraz budowa
przedszkola w Wólce Kosowskiej za 6
mln zł. Zaplanowaliśmy kilka istotnych
inwestycji drogowych. Są to budowy
ulic Perłowej w Łazach, Zdrowotnej w
Marysinie (pierwszy etap do rowu me-
lioracyjnego),  Kościelnej w Mrokowie,
ul. Malowniczej w Woli Mrokowskiej,
budowa odwodnienia ul. Masztowej w
Łazach oraz ul. Gminnej (dawna Gmin-
nej Rady Narodowej) w Lesznowoli.
Ważną inwestycją jest także poprawia-
jąca bezpieczeństwo naszych mieszkań-
ców budowa sygnalizacji świetlnej w
Lesznowoli (skrzyżowanie ul. Słonecz-
nej z ul. Szkolną), która będzie koszto-
wała około  600 tys. zł.

DDrrooggii ttoo jjeeddeenn zz nnaajjwwaażżnniieejjsszzyycchh
wwyyzznnaacczznniikkóóww rroozzwwoojjuu kkaażżddeejj ggmmii-
nnyy.. DDllaa LLeesszznnoowwoollii jjeeddnnyymm zz pprriioorryyttee-
ttóóww jjeesstt bbuuddoowwaa  ddrrooggii eekksspprreessoowweejj
SS-77,, cczzyyllii ppoołłuuddnniioowweeggoo wwyylloottuu zz WWaarr-
sszzaawwyy ww kkiieerruunnkkuu GGrróójjccaa zz ddwwoommaa
wwęęzzłłaammii nnaa tteerreenniiee ggmmiinnyy LLeesszznnoowwoo-
llaa.. NNaa jjaakkiimm eettaappiiee zznnaajjdduujjee ssiięę rreeaallii-
zzaaccjjaa tteejj iinnwweessttyyccjjii??

To strategiczny, ponadlokalny układ
komunikacyjny. Obecnie trwają prace
projektowe na odcinku A (od węzła Lot-
nisko do węzła Lesznowola) i B (od wę-
zła Lesznowola do węzła Antoninów).
Zakończenie prac projektowych wraz
z uzyskaniem decyzji ZRiD planowane
są na koniec 2018 r. Wtedy też rozpocz-
ną się prace budowlane. Ponadto w za-
kresie prac drogowych dla odcinka B
uwzględniony jest również remont Al.
Krakowskiej na odcinku od Sękocina
do Tarczyna. Warto podkreślić, iż pro-
cedowana jest aktualnie decyzja śro-
dowiskowa dla budowy obwodnicy dro-
gi wojewódzkiej 721. Budowa obwod-
nicy ma kluczowe znaczenie dla roz-
woju gminy oraz dla usprawnienia ko-
munikacji. 

JJaakk pprrzzeebbiieeggaa pprroocceess kkaannaalliizzaaccjjii ggmmii-
nnyy LLeesszznnoowwoollaa?? TToo sszzcczzeeggóóllnniiee wwaażżnnaa
kkwweessttiiaa ddllaa mmiieesszzkkaańńccóóww kkrraajjuu bbęęddąąccee-
ggoo cczzłłoonnkkiieemm UUEE..

Lesznowolski samorząd sukcesyw-
nie realizuje inwestycje w tym zakresie.
Zgodnie z planem proces kanalizowa-

nia naszej gminy zakończymy w roku
2019. Aktualnie kończymy budowę dru-
gi etapu  kanalizacji w Łoziskach i Ja-
zgarzewszczyźnie. W przyszłym roku
zostanie rozpoczęty ostatni, trzeci etap
budowy kanalizacji w tych miejscowo-
ściach. Realizowana jest budowa kana-
lizacji w Janczewicach i Lesznowoli
część zachodnia. W najbliższym czasie
planujemy  także kontynuację prac przy
budowie kanalizacji w Stefanowie, Ma-
rysinie i Kolonii Warszawskiej. 

EEkkoollooggiiaa,, tteemmaatt rróówwnniiee wwaażżnnyy ww ddoo-
bbiiee gglloobbaallnneeggoo zzaattrruuwwaanniiaa śśrrooddoowwiisskkaa
nnaattuurraallnneeggoo.. ZZaakkoońńcczzyylliiśścciiee ppaańńssttwwoo
pprroocceess uussuuwwaanniiaa zz tteerreennuu ggmmiinnyy sszzkkoo-
ddlliiwweeggoo ddllaa oottoocczzeenniiaa aazzbbeessttuu??

Program usuwania i unieszkodliwia-
nia materiałów zawierających azbest
trwa od 2007 roku. Przez 10 lat gmina
odebrała i  przekazała do unieszkodli-
wienia 1915 ton szkodliwego azbestu.
Proces usuwania azbestu nie został jesz-
cze zakończony i akcja ta będzie konty-
nuowana. 

WW jjaakkiiee iinnnnee ddzziiaałłaanniiaa pprroo –– eekkoolloo-
ggiicczznnee zzaaaannggaażżoowwaałłaa ssiięę ggmmiinnaa LLeesszznnoo-
wwoollaa?? 

W 2017 roku bardzo mocno skon-
centrowaliśmy się na działaniach w za-
kresie ochrony powietrza. W  ramach
programu „Poprawa jakości powietrza
na terenie województwa mazowieckie-
go- ograniczenie emisji zanieczyszczeń
poprzez modernizację kotłowni” gmina
uzyskała dotację ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej (WFO-
ŚiGW) w Warszawie w wysokości
230.711, 25 złotych na realizację przez
mieszkańców przedsięwzięć polegają-
cych na modernizacji indywidualnych
źródeł ciepła. Chodzi o wymianę ko-
tłów lub palenisk węglowych na gazo-
we lub olejowe oraz zastąpienie kotłów
gazowych czy olejowych kotłami o wyż-
szej niż dotychczas sprawności wytwa-
rzania ciepła. W ramach tego programu
dofinansowanie otrzymało 90-ciu
mieszkańców naszej gminy, w wysoko-
ści do 5 tys. zł. 

Innym naszym przedsięwzięciem by-
ło zainstalowanie wiosną 2017 roku na
dziesięciu budynkach na terenie gminy
niewielkich urządzeń – sensorów, które
mierzą poziom zanieczyszczenia powie-
trza i smogu na zewnątrz, odczytując w
czasie rzeczywistym serię parametrów
na temat aktualnego powietrza w loka-
lizacji, w której się znajdują. Z wynikami
tych pomiarów można się zapoznać na
stronie internetowej Urzędu Gminy Lesz-
nowola w zakładce „Czystość powie-
trza”. Mieszkaniec może sprawdzić pa-
rametry jakości powietrza (tj. PM 10,
PM 2,5 i indeks CAQI) w swojej okolicy
oraz dodatkowo – temperaturę, ciśnienie

i wilgotnością powietrza. Ponadto użyt-
kownicy telefonów komórkowych mogą
zainstalować aplikację Airly i odczyty-
wać parametry stanu czystości powie-
trza w swoim telefonie.

WW 22001111 rr.. wwoojjeewwooddaa mmaazzoowwiieecckkii
pprrzzeekkaazzaałł ggmmiinniiee LLeesszznnoowwoollaa nniieeoodd-
ppłłaattnniiee,, nnaa cceellee ssttaattuuttoowwee,, ppoonnaadd 8844
hhaa aattrraakkccyyjjnneeggoo ggrruunnttuu ppoo ddaawwnnyymm ggoo-
ssppooddaarrssttwwiiee ooggrrooddnniicczzyymm KKPPGGOO MMyy-
ssiiaaddłłoo pprrzzyy uull.. PPuułłaawwsskkiieejj.. PPoojjaawwiiłłyy ssiięę
jjeeddnnaakk iinnffoorrmmaaccjjee oo rroosszzcczzeenniiaacchh ddoo
cczzęęśśccii tteeggoo tteerreennuu.. PPrroosszzęę oo kkoommeennttaarrzz..

Istotnie do części gruntów po daw-
nym KPGO Mysiadło pojawiły się rosz-
czenia. Obecnie trwa postępowanie cy-
wilne z wniosku Skarbu Państwa. Cze-
kamy więc na zakończenie procedur
sądowych. 

SSzzkkoollnniiccttwwoo ii uussppoorrttoowwiieenniiee mmłłoo-
ddzziieeżżyy ttoo,, jjaakk jjuużż mmóówwiilliiśśmmyy,, oocczzkkoo ww
ggłłoowwiiee ssaammoorrzząądduu LLeesszznnoowwoollii..  OOddddaa-
nnoo ddoo uużżyyttkkoowwaanniiaa kkoolleejjnnee oobbiieekkttyy eedduu-
kkaaccyyjjnnee ii ssppoorrttoowwee.. ZZaannoottoowwaannoo ssppeekk-
ttaakkuullaarrnnee ssuukkcceessyy lleesszznnoowwoollsskkiieejj mmłłoo-
ddzziieeżżyy??

Politykę edukacyjną gminy Leszno-
wola od wielu lat wyróżnia stała dbałość
o podnoszenie jakości kształcenia i wy-
chowania. Efektem tych działań są m.in.
bardzo wysokie wyniki sprawdzianów
i egzaminów zewnętrznych, które co-
rocznie są powyżej średniej w kraju,
województwie mazowieckim, powie-
cie piaseczyńskim czy m. st. Warszawa.

Nasze gminne szkoły otrzymują w
9–stopniowej skali staninowej 8 lub 9
stanin.  Lesznowolskie gimnazja (od
września br. włączone do szkół podsta-
wowych) w „Edukacyjnej Wartości Do-
danej” plasują się w kategorii „szkół
sukcesu”.  

Podejmujemy również szereg dzia-
łań ukierunkowanych na pomoc
uczniom o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych. Szkoły i przedszkola zatrud-
niają ponadstandardową liczbę nauczy-
cieli pomocy psychologiczno – pedago-
gicznej (pedagogów, psychologów, lo-
gopedów, reedukatorów, socjoterpeu-
tów). Na uwagę zasługuje także rozbu-
dowana oferta zajęć pozalekcyjnych
rozwijających uzdolnienia i zaintereso-
wania, jak również zajęcia wyrównują-
ce wszelkie deficyty edukacyjne. Wyso-
ką jakość edukacji nasza gmina osiąga
również poprzez projekty edukacyjne fi-
nansowane ze środków Unii Europej-
skiej. Jednym z takich projektów jest
„Szkoła bliżej nauki” – projekt realizo-
wany wspólnie we współpracy z Cen-
trum Nauki Kopernik. 

PPoonnooćć ssttaalliiśścciiee ssiięę ssaammoorrzząąddoowwyymm
lliiddeerreemm eedduukkaaccjjii.. PPoottwwiieerrddzzaa ppaannii??

To prawda. Wysoka jakość leszno-
wolskiej edukacji potwierdzona jest licz-
nymi nagrodami i wyróżnieniami, w
tym otrzymane po raz kolejny I miejsce
w ogólnopolskim rankingu „Miejsce
sprzyjające edukacji” opracowanym
przez Evidence Institute w kategorii

gmin od 20 do 100 tys. mieszkańców.
Przy opracowaniu rankingu uwzględ-
niono wszystkie polskie gminy. Na uwa-
gę zasługuje również otrzymany po raz
kolejny tytuł „Samorządowego Lidera
Edukacji” w Ogólnopolskim Programie
Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samo-
rządowych Województw.

Nie byłoby tak znaczących efektów
edukacyjnych naszych szkół, gdyby nie
nowoczesna, spełniająca najwyższe
standardy baza oświatowa. Na równie
wysokim poziomie jest gminna baza
sportowa. Wszystko to, w  połączeniu z
profesjonalną kadrą trenerów i oczy-
wiście z utalentowaną sportowo mło-
dzieżą, owocuje wieloma wspaniałymi
wynikami sportowymi. 

NNaajjwwiięękksszzee ssuukkcceessyy ssppoorrttoowwee ppaannii
zzddaanniieemm......

Z pewnością należy docenić sukces
dziewcząt z gimnazjum w Mrokowie,
które w zawodach Szkolnego Związku
Sportowego zostały mistrzyniami po-
wiatu i między-powiatu w piłce noż-
nej, a na Mistrzostwach Wojewódzkich
zajęły IV miejsce. Dziewczęta z klas gim-
nazjalnych w Lesznowoli zwyciężyły w
Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatko-
wej, a w zawodach międzypowiato-
wych zajęły drugie miejsce. Na bardzo
wysokim poziomie stoi lekkoatletyka.
Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w
Lesznowoli zajęły I miejsce w Mistrzo-
stwach Powiatu w Czwórboju Lekko-
atletycznym, na 15 szkół biorących
udział w zawodach. W zawodach chłop-
ców na 18 startujących szkół całe po-
dium zajęli nasi uczniowie. W Mistrzo-
stwach Powiatu w Lidze Lekkoatletycz-
nej Gimnazjum w Lesznowoli zajęło I
miejsce wśród dziewcząt i chłopców.
Chłopcy z klas gimnazjalnych w Łazach
zajęli I miejsce w Mistrzostwach Powia-
tu w Piłce Ręcznej. Poza sukcesami w
zawodach Szkolnego Związku Sporto-
wego, lesznowolska młodzież godnie
reprezentowała barwy naszych klubów
w rozgrywkach organizowanych przez
Mazowiecki Związek Piłki Nożnej
awansując do wyższych lig (UKS Lesz-
nowola, FC Lesznowola, Inter Łazy, UKS
Orlęta Mroków). Ponadto siatkarki z
klubu MUKS Krótka awansowały do II
Ligi Piłki Siatkowej Kobiet. 

Jesteśmy dumni z tych sukcesów i
staramy się w sposób wyjątkowy je pod-
kreślać.  Tradycją stała się organizowa-
na raz w roku lesznowolska Gala Spor-
tu, którą dedykujemy całemu lokalne-
mu środowisku sportowemu, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem młodych za-
wodników. 

DDzziięękkuujjęę ii żżyycczzęę lleesszznnoowwoollsskkiieemmuu
ssaammoorrzząąddoowwii wwsszzeellkkiieejj ppoommyyśśllnnoośśccii ww
nnaaddcchhooddzząąccyymm rrookkuu..  

R o z m a w i a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i

WWiizzuuaalliizzaaccjjaa bbuuddyynnkkuu sszzkkoołłyy ww ZZaammiieenniiuu

OOttwwaarrcciiee sseezzoonnuu zziimmoowweeggoo 22001177 nnaa llooddoowwiisskkuu ww LLeesszznnoowwoollii

rozmawiamy z Jolantą Batycką – Wąsik, wójtem podwarszawskiej gminy Lesznowola

oświatą i sportem stojąca...
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Sprawy dotyczące zieleni na Ursynowie,
a w szczególności dotyczące informacji
kluczowej, czyli bilansu masy zielonej,
należy zawsze rozpatrywać w ujęciu cał-
kowitym. W ilustracji do niniejszego ar-
tykułu możemy zobaczyć jak wygląda
mapa fragmentu Ursynowa z wyszcze-
gólnieniem własności terenów. 

Kolorem żółtym są zaznaczone tereny będące
we władaniu m. st. Warszawy. Od 2015 roku de-
cyzje administracyjne odnośnie pozwoleń na wy-
cinkę zieleni z gruntów m. st. Warszawy wydaje
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowiec-
kiego (z wyjątkiem gruntów m. st. Warszawy bę-
dących w użytkowaniu wieczystym). Jak widać na
mapie, stanowi to sporą część naszej dzielnicy.
Dramatem w tej sytuacji jest fakt, iż Dzielnica Ur-
synów na tych gruntach nie ma żadnej kontroli na
tym procesem. 

Urząd Marszałkowski jest odrębnym organem
samorządowym. Nie ma obowiązku przesyłania
do wiadomości dzielnicy informacji o swoich de-
cyzjach, tym bardziej konsultowania ich zasad-
ność. Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Ursynów wydaje decyzje głównie dla gruntów
Skarbu Państwa, które na mapie zaznaczono ko-
lorem czerwonym, a więc kontrola WOŚ dotyczy

mniejszej części naszej  dzielnicy. Prawo, które
pozbawiło samorządy narzędzi kontrolnych odno-
śnie zasobów zieleni będących w obszarze tychże
samorządów, uchwaliła Platforma Obywatelska w
końcówce poprzedniej kadencji rządu, nowelizu-
jąc ustawę o ochronie przyrody.

W związku z całą ta sytuacją Dzielnica Ursynów
nie dysponuje kompletnymi danymi na temat wy-
cinek, jak również nasadzeń zastępczych. Dane,
które posiada, są delikatnie mówiąc niewystar-
czające. Niestety, przedstawiciele Urzędu oraz
sam szef Zarządu rozpowszechnia te niekomplet-
ne dane, co może wprowadzać ludzi w błąd. Przyj-
rzyjmy się tym danym. W dniu 5.12.2017 r. Pod-
czas posiedzenia Komisji Architektury i Ochrony
Środowiska Rady Dzielnicy Ursynów, pani na-
czelnik WOŚ dla Dzielnicy Ursynów przedstawi-
ła informację dotyczącą działalności Wydziału
Ochrony Środowiska w roku 2017. Po pierwsze, w
zestawieniu tym nie ma nic na temat wyciętych
drzew (sic!). Jest to zestawienie przedstawiające
tylko drzewa nasadzone, a tak przedstawiona in-
formacja nie daje możliwości określanie bilansu.
Nie wiadomo więc, czy wycięto więcej drzew niż
posadzono. 

Na 443 drzewa posadzone w tym roku, ponad
314 (sic!) pochodzi z inicjatywy obywatelskiej, to
znaczy są to projekty złożone przez mieszkańców
do Budżetu Partypacyjnego na rok 2017. Istnienie
tych nasadzeń jest zasługą mieszkańców. Urzędo-
wym obowiązkiem było zrealizowanie tych projek-
tów, które wygrały głosowanie. Tu nie ma żadnej
troski ani inicjatywy, jest to realizacja Zarządzenia
Prezydenta m. st. Warszawy (nr 1400/2015 z dnia
8 paz?dziernika 2015 r. paragraf 3 i 5). Tak więc
tylko 107 drzew zostało posadzonych w ramach
corocznego „Planu nasadzeń drzew i krzewów”,
czyli z inicjatywy Urzędu Dzielnicy i ta informacja

jest wyszczególniona w informacji WOŚ, dlacze-
go burmistrz dzielnicy sumuje te dane i przedsta-
wia jako własną inicjatywę? 

Resztka drzew, która została posadzona, to na-
sadzenia ZASTĘPCZE za wycięte drzewa. Tutaj
znowu brakuje kluczowej informacji: ile drzew
wycięto, co nie pozwala nam mieszkańcom oce-
nić, ile było decyzji o wycięciu zieleni i jakie ilości
nasadzeń zastępczych należało posadzić w wy-
niku tych decyzji. To jeszcze nie koniec. Nawet w
obliczu tak rażącego braku danych na temat zie-
leni na Ursynowie, należy zadać sobie fundamen-
talne pytanie. Czy mała sadzonka zastąpi duże
drzewo? Czy 10-letni klon pospolity daje tyle sa-
mo tlenu co 50-letni? Ile dwutlenku węgla po-
chłania taka młoda sadzonka, a ile 30-letnia robi-
nia akacjowa? Drodzy Państwo według oficjal-
nych danych jeden 100 letni buk produkuje tyle tle-
nu co 1700 sadzonek w wieku 10 lat!!! Z wielu do-
stępnych powszechnie badań w zakresie procesu
fotosyntezy wynika, że z 1 m2 powierzchni liścio-
wej dostaje się do atmosfery w ciągu okresu we-
getacyjnego co najmniej 0,5 kg a czasem nawet po-
nad 1 kg czystego tlenu (O2). Do drzew dostarcza-
jących największe ilości tlenu należą: buk pospo-
lity (1,1 kg), klon (1,1 kg), robinia akacjowa (1,1
kg), wierzba krucha i dąb (0,8 kg), lipa i jesion (0,7

kg). Aby uzupełnić straty po kilkudziesięciu robi-
niach wyciętych przy ul. Belgradzkiej, należałoby
posadzić przynajmniej setki drzew, i to bynajmniej
nie patyków z kilkoma listkami. Realny bilans
masy zieleni na Ursynowie jest ujemny, jeżeli nie
dramatyczny. Co więcej! Aby mieć wiedzę o rze-
czywistym stanie zieleni na Ursynowie, należy
skompletować dane w pierwszej kolejności od
Urzędu Marszałkowskiego, a dopiero potem qqu-
zupełnić je danymi z Wydziału Ochrony Środowi-
ska dla Dzielnicy Ursynów, Wydziału Infrastruk-
tury dla Dzielnicy Ursynów, Zarządu Zieleni War-
szawskiej i Zarządu Oczyszczania Miasta. Dopie-
ro te kompletne dane powiedzą nam czy więcej się
sadzi czy wycina. Natomiast, aby wiedzieć ile to
znaczy w skali miasta czy dzielnicy, należy zesta-
wić ww. dane z całkowitą liczbą zieleni, która ro-
śnie na terenie dzielnicy.

Tutaj znowu nasza dzielnica pozostaje w wiel-
kiej niewiadomej, ponieważ nie realizuje się z
należytą starannością zarządzenia Prezydenta
m.st. Warszawy Nr 67/2015, które przekazuje
burmistrzom dzielnic obowiązek prowadzenia
ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni.
Ursynów ma zinwentaryzowane raptem ok. 10%
zasobów zieleni znajdujących się w granicach
dzielnicy, co możecie Państwo sprawdzić na miej-
skiej mapie w zakładce zieleń (http://www.ma-
pa.um.warszawa.pl). Bez tej inwentaryzacji po-
dawanie jakichkolwiek danych jest niemiarodaj-
ne. Co więcej bez tej inwentaryzacji nie da się
wprowadzić racjonalnego programu ochrony śro-
dowiska.

J a n  M i e c z y s ł a w  Ł a w r y n o w i c z
I n s p e k t o r  o c h r o n y  ś r o d o w i s k a

a r c h i t e k t  k r a j o b r a z u
C z ł o n e k  P o l s k i e g o  

To w a r z y s t w a  D e n d r o l o g i c z n e g o

Na Zielonym Ursynowie, tuż przy brzegu jeziora Zgorzała przy ul. Kórnickiej,
powstaje boisko ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną. W zeszłym roku
zgłosiłam ten projekt do Budżetu Partycypacyjnego i dzięki głosom 351 osób został
on wybrany do realizacji.   

Boisko będzie miało powierzchnię do gry 40 x 25 metrów, będzie ogrodzone i dozorowane.
Dodatkowo strefa za bramkami będzie zabezpieczona wysokimi piłkochwytami. Aktualnie wykonywana
jest nawierzchnia oraz trwa mocowanie słupków ogrodzeniowych. Mieszkańcy, zwłaszcza ci najmłodsi,
nie mogą doczekać się ukończenia prac i już myślą o rozegraniu pierwszego meczu.

Wykonawca zapewnia, że budowa boiska zakończy się jeszcze w tym roku.  Inwestycja jest kolejnym
projektem z Budżetu Partycypacyjnego, dzięki któremu okolica jeziora Zgorzała zmienia się na
lepsze. W tym roku obok boiska powstał z puli BP plac zabaw, a kawałek dalej wybudowana została
siłownia plenerowa oraz  alejka spacerowa z pomostami. Całość stanowić będzie bardzo ciekawe miejsce
do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Na Zielonym Ursynowie to pierwsze takie boisko, które
będzie służyło wszystkim mieszkańcom. M a r z e n a  Z i e n t a r a

W dniu 07.12.2017 w sie-
dzibie Urzędu Dzielnicy
Ursynów odbyło się posie-
dzenie Komisji Inwestycji
Komunalnych i Transpor-
tu (KIKiT), w którym wzię-
ło udział wielu mieszkań-
ców osiedla przy ulicy Ka-
zury, głównie zamieszka-
łych w budynkach przy ul.
Kazury 6 i Kazury 8. 

Na posiedzeniu tym omawia-
no problemy związane z plano-
waną obsługą komunikacyjną
żłobka, którego oddanie do użyt-
ku jest przewidziane w drugiej
połowie 2019 roku.

Budowa tej inwestycji jeszcze
się nie rozpoczęła, jest zatem
jeszcze wystarczająco dużo cza-
su, aby pewne założenia tego
projektu zostały zmodyfikowa-
ne. Dojazd do żłobka jest przewi-
dziany odgałęzieniem od ulicy
Stryjeńskich, dalej pomiędzy bu-
dynkami Kazury 6 i Kazury 8
oraz w pobliżu budynku Kazury
7. W pobliżu żłobka ma powstać
parking dla rodziców odwożą-
cych swoje dzieci do placówki,
dla personelu z obsługi żłobka
oraz dla pojazdów dowożących
zaopatrzenie i pojazdów komu-
nalnych. Jest to szczegółowo opi-
sane w zamówieniu publicznym
Dzielnicy Ursynów (podpunkt
2.5). Mieszkańcy zgłaszali szereg
uwag do planowanej obsługi ko-
munikacyjnej żłobka.  Na posie-
dzeniu byli również obecni pa-
nowie - burmistrz Dzielnicy Ur-
synów Robert Kempa oraz pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej
„Wyżyny”, a także przedstawi-
ciele stowarzyszenia „Otwarty
Ursynów”.

Szczegółową prezentację i
krytyczne uwagi do projektu
oraz wyżej wymienionego za-
mówienia publicznego przed-
stawiła mieszkanka osiedla Ka-
zury –  pani Anna Szcześniak. W
swoim bardzo starannie przy-
gotowanym, podpartym liczny-
mi obrazami graficznymi wy-
stąpieniu, pani Szcześniak wska-
zała zagrożenia dla mieszkań-
ców osiedla, jeżeli ten projekt
komunikacyjny obsługi żłobka
w planowanym kształcie będzie
zrealizowany. 

Uwagi te w efekcie finalnym
prowadzą do wyciągnięcia czy-
telnego wniosku, że wśród
mieszkańców nie ma zgody na
doprowadzenie drogi dojazdo-

wej do żłobka w taki sposób jak
jest to zaplanowane w zamó-
wieniu publicznym Dzielnicy
Ursynów.

Wskazywano na to, że takie
poprowadzenie drogi dojazdo-
wej do żłobka  jest sprzeczne z
prawem mieszkańców, szcze-
gólnie tych z budynków przy Ka-
zury 6, 7 i 8 do bezpiecznego
poruszania się w pobliżu ich
miejsca zamieszkania.  Wielu
rodziców odprowadza też swo-
je dzieci do szkoły Na Uboczu
czy na boisko sportowe, trasą
pokrywającą się z planowaną
drogą. Naruszone będzie rów-
nież prawo do zapewnienia ci-

szy i wypoczynku  mieszkańców
ww. budynków, ze względu na
hałas powodowany ruchem sa-
mochodowym na odcinku uli-
ca Stryjeńskich – żłobek. 

Wprowadzenie ruchu samo-
chodowego pomiędzy budynki
Kazury 6 i 8 będzie również
przyczyną powstawania zanie-
czyszczenia powietrza spalina-
mi samochodowymi, a szczegól-
nie rakotwórczym pyłem zawie-
szonym PM2,5 w pobliżu drogi
dojazdowej do żłobka, jak i w sa-
mym żłobku. Paradoksem jest
to, że wygoda dzieci odwożo-
nych pod sam żłobek, ale skaza-
nych na wdychanie spalin samo-
chodowych, może być okupio-
na powstaniem u nich proble-
mów alergicznych (oczy, nos)
czy płucnych, a zatem i pogor-
szeniem ich stanu zdrowia. Rad-
ny Stowarzyszenia „Otwarty Ur-
synów” pan Paweł Lenarczyk

wskazywał w swoim wystąpie-
niu na zasadność ochrony dzie-
ci przed zanieczyszczeniami po-
wietrza i na konieczność utwo-
rzenia pasa zieleni okalającego
żłobek, stanowiącego naturalny
ekran nie tylko przed spalinami
pochodzącymi z samochodów
poruszających się po osiedlu, ale
również w związku z budową w
przyszłości wyrzutni spalin Połu-
dniowej Obwodnicy Warszawy.
Odległość od żłobka do tej wy-
rzutni spalin to tylko około
300mb. „Zielony ekran” zda-
niem radnego, może być nasa-
dzony w miejscach zgodnie z
planem  przeznaczonych na po-
szerzone ciągi pieszo-jezdne.

Dla rodziców odwożących
dzieci do placówki oraz dla per-
sonelu obsługi żłobka powinien
być wydzielony parking na oko-
ło 20 miejsc postojowych, na jed-
nym z dwóch już istniejących
parkingów przy ulicy Stryjeń-
skich, obok budynków Kazury 6
i 8.  Wjazd na ten parking byłby
możliwy tylko dla rodziców i ob-
sługi żłobka. Droga do przejścia
z parkingu do wejścia do żłobka
będzie wynosiła około 100  mb,
a zatem czas na pokonanie tego
dystansu zajmie najwyżej 2,3
minuty i nie będzie to stanowiło
przeszkody w szybkim dotarciu
do placówki. Dojazd z zaopa-
trzeniem do planowanej placów-
ki oraz wywóz śmieci jest możli-
wy jedną z już istniejących dróg
na osiedlu Kazury.

Z uwagi na podniesione kwe-
stie podczas posiedzenia, Sto-
warzyszenie „Otwarty Ursynów”
jest zdania, że planowana droga
dojazdowa do żłobka jest nieko-
nieczna, a wręcz niebezpieczna
i szkodliwa. Uważamy, że z bu-
dowy tej drogi należy zrezygno-
wać nie tylko w interesie miesz-
kańców osiedla, ale również
dzieci ze żłobka. 

Wspólnie z przedstawiciela-
mi osiedla Kazury można zna-
leźć właściwe rozwiązanie, któ-
re zostanie zaakceptowane przez
wszystkie zainteresowane stro-
ny. Mamy też nadzieję, że po-
wstanie grupa robocza złożona
z przedstawicieli dzielnicy, rad-
nych, zarządu spółdzielni miesz-
kaniowej „Wyżyny” oraz miesz-
kańców, co zostało zapropono-
wane przez KIKiT.

K r z y s z t o f  S c h n i t z e r
O t w a r t y  U r s y n ó w

Piłka nożna przy jeziorze Zgorzała

Komisja w sprawie żłobka przy Kazury

Wielka niewiadoma – ile 
jest drzew na Ursynowie?
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W olałbym wpaść w jamę niedźwiedzia grizzly albo w kłębowisko żmij
niż w drugiej połowie grudnia przekroczyć próg jakiegokolwiek hi-
permarketu. Przedświąteczny zakupowy obłęd działa na moją psyche

destrukcyjnie, więc w tym okresie trzymam się z daleka od wielkich galerii han-
dlowych. Korzystam z dostaw domowych oferowanych przez firmę Frisco (niniej-
szym wyrażam swoje uznanie za terminowość i świetną jakość dostarczanego towaru), a drobniej-
sze zakupy czynię w sklepikach osiedlowych, dając zarobić ich właścicielom. Mięso, owoce, wędli-
ny i ręcznie robione na miejscu  kopytka kupuję na bazarku przy ul. Trockiej na Targówku. Tę zna-
komitą “metę” na świeży najwyższej jakości towar odkryłem kilka lat temu i rokrocznie około 20
grudnia odbywam samochodem dosyć uciążliwą podróż z mojego Mokotowa, ponieważ to się per
saldo opłaca. Tam bowiem – nie kusząc kupujących promocjami – dają klientowi najlepszy towar,
co bardzo mi odpowiada, ponieważ słowo “promocja” budzi we mnie od kilku lat po prostu wstręt.  

Promocja kojarzy mi się niestety z oszustwem i to dosyć prymitywnym. W gwarze knajackiej pry-
mitywne oszustwo nazywane jest “na wyrwę”. Nie zliczę, ile mam na swoim koncie awantur z Bo-
gu ducha winnymi kasjerkami w hipermarketach. Najczęściej chodziło o to, że rzekoma promocja
odbywała się jedynie na papierze, konkretnie na zawieszonej na sklepowej półce metce. Przykład:
wrzucam do koszyka francuski ser pleśniowy, ponieważ na metce ozdobionej dużym czerwonym
słowem “Promocja” cena 10,99 zł została przekreślona, a na dolnym brzegu kusi cena 7,99 zł. Ile
razy padłem na ten numer, nie zliczę, bo po prostu nie weryfikowałem paragonów. Jednakowoż od
pewnego zacząłem obserwować, co kasjerka nabija na kasie. Przeciętnie na 10 tego typu “promo-
cji” aż 7 okazywało się lipą – wybijano na kasie cenę wyższą, czyli tę przekreśloną. Na mój sprze-
ciw reagowano różnie, ale tłumaczenie było zawsze takie samo – przepraszamy, promocja zakoń-
czyła się o północy i pracownik zapomniał wymienić metki na prawidłową. Zapomniał, akurat... 

Sztos jest prymitywny jak konstrukcja cepa, bo troje klientów zauważy i zrezygnuje z “promo-
cji”, ale siedmioro dokona zakupu tkwiąc w błogim przekonaniu, że kupiło towar tanio i zro-
biło dobry interes. Naiwniacy. Dobry interes zrobili wyłącznie właściciele hipermarketu, po-

nieważ udało im się pozbyć towaru, który za kilka dni musieliby wyrzucić do śmieci (kończył się okres
ważności). Złote żniwa notują w okresie przedświątecznym, kiedy zakupowy obłęd sięga zenitu. Po-
dam kilka innych  metod “na wyrwę” stosowanych najczęściej przez wielkie sieci handlowe. Jednym
z najbardziej powszechnych jest wkładanie towarów w duże opakowania. Osoba, która nie przeczy-
ta dokładnie etykiety, jest przekonana, że kupuje większy produkt. Nieco bardziej wyrafinowaną sztucz-
ką jest drastyczne zawyżenie ceny towaru, by później ją obniżyć i wmawiać klientowi, że natrafił na
wyjątkową okazję. 

Zakupy na święta z roku na rok są coraz bardziej okazałe, a prezenty pod choinkę coraz droższe.
Promocje atakują na każdym kroku, grupowe oferty zakupowe zapychają nasze skrzynki mailowe. Sprze-
dawcy sięgają na niespotykaną wcześniej skalę po narzędzie zwane marketingiem sensorycznym. Skle-
py uprzyjemniają klientom robienie zakupów odpowiednią muzyką, świątecznym oświetleniem i za-
pachami, by wprowadzić ich w błogi nastrój pozwalający łatwo sięgać do ich kieszeni. Sensoryczny
zakup polega na tym, by wszelkimi sposobami przymusić klienta do wzięcia produktu do ręki. To po-

łowa sukcesu, ponieważ dotykając danego przed-
miotu zaczynamy czuć się jego właścicielem.
Nasz mózg już to zakodował. Jest to nowa me-
toda, ponieważ okazuje się, że oceniany na tępe-
go konsument nie jest wcale taki tępy i powoli za-
czyna w sklepie myśleć oraz wyciągać wnioski.
Przemyślne układanie towarów na półce, czyli
tzw. merchandising, wyraźnie traci swoją moc,
więc trzeba szybko wymyślać coraz to nowe szto-
sy.No i wymyślają. Kto? Cała armia panów i pań

mających swoje biurka w wysokich szklanych domach. Jadąc czy idąc ulicami zwróćcie uwagę, ile tych
szklanych wieżowców pobudowano. Setki w Warszawie, tysiące w całej Polsce. Tam się nic nie pro-
dukuje poza marzeniami. Żadnej innej produkcji służącej na co dzień człowiekowi. Co produkują na
święta bankowcy? Różne produkty finansowe, czyli super opłacalne polisolokaty oraz kredyty. Oczy-
wiście nie wspominają ani słowem na przykład o powszechnym podrabianiu ankiet MiFID. Co to jest?
Warto wiedzieć w ogóle, a szczególnie w przedświątecznej gorączce, kiedy “okazja” goni “okazję”. 

M arkets in Financial Instruments Directive to dyrektywa mająca chronić osoby fizyczne
będące klientami instytucji finansowych. Wdrożenie tej dyrektywy ma zapewniać klien-
towi to, że produkt finansowy, którego ofertę otrzymuje od instytucji finansowej, będzie

odpowiadał jego potrzebom i jednocześnie klient zrozumie zasady działania takiego produktu. Je-
śli osoba fizyczna chce otworzyć rachunek brokerski, powinna wypełnić ankietę MiFID, z której bę-
dzie wynikało, że ma pojęcie czym jest giełda. Żeby osoba nie zaczęła zbytnio interesować się
szczegółami, przedsiębiorczy pracownicy banku robią to za nią, a potem podkładają jej wypełnio-
ną ankietę do podpisu wśród dziesiątków innych świstków. Jak klient splajtuje może poskarżyć się
do przysłowiowego składu desek, bowiem własnoręcznie podpisał, że został poinformowany o
plusach i minusach wciśniętego mu produktu. 

Dla mnie Święta Bożego Narodzenia już dawno utraciły swój urok. Piszę to z bólem serca. Oso-
biście nie widzę żadnych świąt, tylko Mikołaja coca–coli, osaczającą mnie ze wszystkich stron agre-
sywną reklamą i pseudoświąteczny blichtr w stylu amerykańskim okraszony wszechobecnymi wy-
przedażami oraz krzyczącymi  napisami „Sale”. Emitowane w radiu i telewizji reklamy dzielę na in-
fantylne, głupie i debilne. Od czasów – “Pedros? Nie, Gajos” – nie było reklamy, po obejrzeniu któ-
rej byłbym skłonny kupić reklamowany produkt. Wręcz przeciwnie, większość reklamowych spo-
tów wywołuje u mnie odruch sprzeciwu. Nawet gdybym umierał z pragnienia, nie kupię na przy-
kład piwa reklamowanego w lodzie przez jeden z największych polskich browarów. Piwo w oszro-
nionej butelce zanurzone w pojemniku z lodem? Co to w ogóle jest? Wiadomo, kolejne oszustwo.
Większość wielkich browarów nie warzy piwa, tylko wytwarza je z enzymów. Im zimniejsze piwo,
tym bardziej zanika jego smak i aromat. Zasada jest prosta: piwa jasne pszeniczne podaje się w tem-
peraturze około 5 st. C, te o kolorze bursztynowym i brązowym pomiędzy 7 a 13 st. C, zaś ciemne
portery i Guinness w temperaturze pokojowej.

Myślę sobie, że to agresywna, wciskająca się wszędzie reklama powoduje, iż w czasach ogólnej do-
stępności do wszelakich dóbr naród dostaje przed świętami małpiego rozumu, co widać na każdym
kroku – w domach, w galeriach handlowych, na parkingach i na jezdniach (zajeżdżanie drogi, wymu-
szanie pierwszeństwa przejazdu, nadużywanie klaksonu, spotęgowana agresja kierowców). Gdzie oni
się tak spieszą? Co się z ludźmi porobiło? Rozumiałem ten pęd za czasów komuny, kiedy o każdy ki-
logram mięsa czy cytrusów trzeba było stoczyć morderczą walkę w wijących się pod sklepami ogon-
kach. Ale dzisiaj? Dobrze pamiętam, co w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych działo się pod
sklepami. Pamiętam sklep mięsny w sąsiedztwie. W kolejce około sto osób, przez szybę patrzyłem jak
przy ladzie obsługiwało klientów sześć ekspedientek, a cztery inne przyjmowały pieniądze i cięły kart-
ki na żywność, bo nie dowieźli masła. Jakoś nie było wtedy tyle agresji i cwaniactwa, ludzie szanowa-
li się bardziej niż dzisiaj i przyjmowali swój los z godnością. Było tak jakoś wolniej i spokojniej... 

Około godziny 17 życie w mieście powoli zamierało. Godzinę później o taksówce można było
tylko pomarzyć. Ruch kołowy praktycznie nie istniał, ponieważ Warszawa miała wówczas tyl-
ko kilkanaście tysięcy prywatnych aut, dzisiaj jest ich bodaj więcej niż warszawiaków. Wte-

dy – za oknami cisza jak makiem zasiał i puste podwórko. Po kolacji śpiewanie kolęd. To było coś, co czy-
niło wigilię dniem absolutnie wyjątkowym. Dzisiaj, cztery dni przed wigilią, większość ludzi ma kolęd
po dziurki w nosie. Słuchają ich bowiem od miesiąca całymi godzinami jak tylko przekroczą bramy ga-
lerii handlowych i hipermarketów. A co powiedzieć o pracownikach wielkich sieci handlowych, którzy
przez osiem i więcej godzin muszą słuchać płynących z głośników pieni? Czy dla nich wigilijne kolędo-
wanie może być atrakcją? Nie sądzę.  Tęsknię do tamtych świąt, mimo że trzeba było mieć wówczas w
nogach motorek i cierpliwość benedyktyna. Niestety, to se ne vrati, jak mawiają nasi południowi sąsie-
dzi. Święta Bożego Narodzenia utraciły na zawsze wymiar czysto rodzinny i mają obecnie wymiar dra-
matycznie komercyjny. Trzeba się jednak z tym pogodzić, bo życie toczy się dalej. I tyle. 

Drodzy Czytelnicy “Passy” – Wesołych i Dosiego od Tadeusza Porębskiego! Osobne życzenia dla
JE Jorge Marti Martineza, ambasadora Republiki Kuby w Polsce i jego małżonki senory Mirty Kar-
chik oraz dla Hani i Violi zarządzających pensjonatem “Pod Jemiołą” w Ciechocinku, który stał się
moim ulubionym miejscem do spędzania urlopu. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Nie znoszę przedświątecznej gorączki

„Dla mnie Święta Bożego
Narodzenia już dawno
utraciły swój urok. Piszę
to z bólem serca. 
Osobiście nie widzę 
żadnych świąt...”

Nie znam nikogo, kto nie chciałby otrzymać jakiegoś prezentu lub doświad-
czyć czegoś przyjemnego od innej osoby. Nawet to, co wydawać się
może błahym, niewiele znaczącym gestem ze strony obdarowującego,

dla kogoś innego może znaczyć wiele. Po pierwsze, jest to dowód pamięci świad-
czący o tym, że dana osoba pozostaje ważna. Po drugie, że jest wciąż dobrze po-
strzegana. Nikt przecież nie daje prezentów komuś, kogo nie lubi.

Jest wiele okazji w ciągu całego roku, by wręczyć wybranej osobie upominek, czy też wykonać
wobec niej jakieś miłe gesty.  Mamy więc rozmaite rocznice, śluby, imieniny, urodziny, Mikołajki (6
grudnia), Walentynki (święto zakochanych, obchodzone 14 lutego, w dniu św. Walentego) etc. Te
i inne okazje są kojarzone powszechnie z dawaniem i przyjmowaniem prezentów. Równie miłe jest
dawanie podarunków i ich przyjmowanie bez żadnej okazji, a nawet jeśli jej nie ma, zawsze znaj-
dzie się dobry powód, jeśli ktoś naprawdę chce. Obdarowywane „bez okazji” lubią być panie, o czym
warto pamiętać nie tylko 8 marca, czyli w dniu ich święta, czy jak kto woli – Międzynarodowego
Dnia Kobiet obchodzonego od 1910 roku. Wytworzyły się nawet niepisane prawa, i reguły, które te-
mu towarzyszą. Na przykład – coraz rzadziej wręczane są prezenty ślubne w postaci przedmiotów,
artykułów gospodarstwa domowego, biletów do kina, teatru czy do spa. Zamiast tego pary młode
otrzymują koperty z gotówką. Zwyczaj ten tak się upowszechnił w naszym kraju, że nie uważa się
za niestosowne wspomnieć o tym w zaproszeniu na ślub, czy wesele. Tak więc gotówka, w każdym
razie pieniądze, a nie żadne kwiatki, czy co tam jeszcze. No właśnie – takie kwiatki. Wprawdzie lu-
dzie „starej daty” szanujący konwenanse próbują podtrzymywać wcześniejsze zwyczaje, ale są ra-
czej na pozycji przegranej. No cóż. O tempora! O mores!

Mimo że powodów i okazji do ob-
darowania jest naprawdę niemało
przez cały rok nic nie może równać
się z istnym szałem obdarowywa-
nia ogarniającego wszystkich w cza-
sie Świąt Bożego Narodzenia. Tra-
dycja wręcz zobowiązuje, by dać
coś komuś pod choinkę. Oczywi-
ście, żeby nie było tak prosto, zo-
stało to nieco „obudowane” całą ce-
remonią. Nie możemy dać komuś
cokolwiek – ot tak, po prostu. Najle-

piej jeśli zrobi to w naszym imieniu Mikołaj. Jak wiadomo, jest to jowialny staruszek z białą brodą
korzystający z wysoce ekologicznego środka lokomocji – sań, do których zaprzęgnięte są od lat te
same renifery. Poczciwe czworonogi mają swoje imiona, z których najpopularniejszy jest ten z
czerwonym nosem – Rudolf. Cały zespół bez wytchnienia rozwozi prezenty pod wskazany adres na
całym świecie, co spotyka się ze zrozumiałą sympatią z każdej strony. Wliczając w to obdarowują-
cych i obdarowanych. Nikt nie docieka, czy Mikołaj ma jakieś obywatelstwo, ani czy zwierzęta z nim
współpracujące nie są aby na pewno wykorzystywane niezgodnie z obowiązującymi przepisami o
traktowaniu zwierząt. Nieważne, czy Mikołaj przekracza granice państw legalnie, czy też nie, ani
czy czerpie jakieś dochody ze swej działalności. Czy płaci podatki? A jeśli tak, to gdzie? Ważne, że
wraz ze swoimi reniferami stanowi skuteczny zespół, który wywiązuje się z powierzonych mu zle-
ceń lepiej niż firmy doręczycielskie, czy kurierskie. Krótko mówiąc, sprawnie dowozi prezenty na
czas. Oczywiście, na czas świąt, które – jak wiadomo – obchodzone są w różnym czasie zależnie od
obowiązującego w danym kraju kalendarza i tradycji. 

Trudno o bardziej życzliwą ludziom postać niż Mikołaj. Lubią go wszyscy i czekają na jego przy-
bycie, zwłaszcza dzieci. Nie dociekamy więc, czy prowadzi on zarejestrowaną działalność, jako sp.
z o.o. czy jako osoba fizyczna. Czy działa jak większość fundacji, które działają pro publico bono?
Czyli dla dobra innych. Nie mylić z innym Bono – liderem znanego zespołu rockowego, bo w tym
przypadku w grę mogą wchodzić też inne względy. 

Wracając do naszego poczciwego Mikołaja i prezentów – warto wspomnieć, że nie jest to trady-
cja tak stara, jak mogłoby się wydawać sądząc po siwiźnie wąsatego darczyńcy. Jest ona usankcjo-
nowana wprawdzie przez liczne pokolenia, ale rozpowszechniła się w Europie dopiero w XIII wie-
ku. Nawiązuje do darów ofiarowanych Jezusowi w Betlejem przez trzech królów lub mędrców. W
każdym razie, na pamiątkę tego wydarzenia mamy święto Trzech Króli, a nie sześciu, jak twierdził
jeden z polityków opozycji, niestety odchodzący w cień. Niestety, bo jego występy w mediach by-
ły często bardzo zabawne. Podobnie, jak jego złote myśli i bon moty, które pozostaną w pamięci Po-
laków na długo.

Zostawmy to jednak, bo czas Świąt to nie czas dworowania sobie z kogokolwiek, nawet z polity-
ków. To czas obdarowywania, jak wspomniałem na wstępie. Jest to również czas wzmożonych za-
kupów i sprzedaży, co sprawia, że święta Bożego Narodzenia stają się coraz bardziej skomercjali-
zowane. Niech to jednak nie odbiera nikomu przyjemności z obdarowania innych w tym czasie. Mo-
że sami również coś dostaniemy pod choinkę, czego Państwu i sobie życzę.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Przyjemność obdarowywania 

„Mimo że powodów i okazji do
obdarowania jest naprawdę 
niemało, nic nie może równać
się z istnym szałem obdarowy-
wania ogarniającego wszyst-
kich w czasie Świąt Bożego 
Narodzenia”

Piórem Derkacza

Krowa rasy limousine wśród żubrów
Ornitolog patrzył na ptaka, a zobaczył krowę wśród żubrów. Pasła się pośród stada 50 żubrów

na skraju Puszczy Białowieskiej. Źle nie wybrała, żubr to przecież król puszczy i na dodatek pod
ochroną. Krowa  ochronie  nie podlega, ale odkąd przyłączyła się do stada, jest pod ochroną żu-
brów. Z tej krowy mleka już nie będzie, ale może być przychówek! Swoim kolczykiem w uchu
może uwieść niejednego samca. Ciekawie zapowiada się  Noc Wigilijna.  Były gospodarz będzie
mógł posiedzieć przy „żubrze”, zaś krowa może sobie przy żubrze – i to niejedynym – poleżeć...

J e r z y  D e r k a c z
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Po pierwsze, sukces jest zbiorowy.
Dawno już nie byłem świadkiem takiej
zgodności i harmonii poszczególnych
elementów, składających się na całość.

Po drugie, spektakl jest na wskroś
polski i to w najlepszym tego słowa zna-
czeniu. Polskość nie oznacza tu sięgania
po siermiężną ludowość, patriotyzm
nie oznacza niestrawnej kiczowatej pro-
pagandy, którą ostatnio zaczyna na-
chalnie serwować jedynie słuszna linia
dobrej zmiany, jest za to inspiracja wy-
darzeniami historycznymi, opowieść
będąca syntezą naszych trudnych i zło-
żonych polskich losów, przynosi reflek-
sję i budzi poczucie narodowej dumy. 

Jestem pełen podziwu dla Wojcie-
cha Kępczyńskiego za libretto i reży-
serię, odważne sięgnięcie po prawdę hi-
storyczną, zgrabne dialogi, nie pozba-
wione lekkości, szczypty humoru, a
czasami sarkazmu. Jego bohaterowie
budzą sympatię, potrafią rozbawić, ale
także wzruszyć. Dobre jest tempo, nie

brak zaskakujących zwrotów akcji i nie-
spodzianek.

Muzyka (Jakub i Dawid Lubowiczo-
wie) zróżnicowana, nastrojowa, miła
dla ucha, choć może bez dającego się za-
nucić szlagieru, trafnie oddaje klimat
starej Warszawy, teatrów rewiowych,
francuskiej cyganerii, angielskiej sielan-
ki, ilustruje zmienność nastrojów i wszel-
kie barwy życia od beztroskiej rozryw-
ki do wojennej traumy. Do tego znako-
mite przygotowanie wokalne całego ze-
społu, udane swingi wokalne i taneczne. 

Choreografia, będąca często w pol-
skich teatrach najsłabszym ogniwem,
rażącym nierówno tańczącym zespo-
łem baletowym, tu odzyskała swą ran-
gę (brawa dla Agnieszki Brańskiej), za-
chwyca dobrym zespołem tanecznym o
imponującej sprawności technicznej.

Scenografia (Jeremi Brodnicki), wy-
korzystanie techniki cyfrowej i anima-
cji (Kamil Pohl), robi wrażenie, nie tyl-
ko podczas efektownej bitwy lotniczej,

ale pozwala rozkoszować się zmienia-
jącym się plenerem podczas przejażdż-
ki samochodem, barwą warszawskich
Łazienek czy klimatem paryskich zauł-
ków. A jeszcze do tego efekty specjalne
i pirotechniczne, światła i multimedia. 

I wreszcie obsada, znakomicie dobra-
ne postaci, efekt udanych castingów i mo-
zolnej pracy. Spektakl oglądałem 23 li-
stopada. W roli Niny wystąpiła Zofia No-
wakowska, a w roli Jana – Jan Traczyk.

Z wielkim uznaniem od 8 lat obser-
wuję rozwój tego utalentowanego wo-
kalisty i kompozytora (absolwenta Uni-
wersytetu Muzycznego im. Fryderyka
Chopina w Warszawie) i cieszę się, że
jest doceniany. Ma piękną barwę głosu,
do kreowanej postaci wnosi swój
wdzięk, urodę i urok osobisty. Po kilku
latach pracy w teatrze Buffo (główna ro-
la w Metrze) i w musicalu Notre Dame
de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdy-
ni, poczynił ogromne postępy także pod
względem gry aktorskiej. Odkryłem go
na Ursynowskiej Mufce w 2009 roku
(dzięki organizatorce Eli Igras), a gdy
zdobył Grand Prix na VI Ogólnopol-
skim Festiwalu Piosenki Retro im. Mie-
czysława Fogga, byłem z nim w Paryżu
i nigdy nie zapomnę aplauzu słucha-
czy podczas jego improwizowanego
występu w Piano Bar na Montmartrze.

Właściwie trzeba by wymienić
wszystkich, bo poza nielicznymi wyjąt-
kami, które na tle całości wypadają dość
blado, zdecydowana większość dała z
siebie wszystko i zadziwia poziomem,
łącznie z dwunastoletnim Jankiem Pi-
serą w roli Wojtka. Może tylko symbo-
liczna postać prezesa kolaboranta, sama

w sobie dostatecznie wredna, niepo-
trzebnie została nieco przerysowana. 

Spektakl, co ważne, podoba się mło-
dzieży. Pytałem o wrażenia, wypowie-
dzi były entuzjastyczne. Wizyty w te-
atrze są częstym punktem programu
wycieczek do Warszawy. Obserwowa-
łem nieraz po spektaklu wsiadające do
autokarów zmęczone, wynudzone po-
staci, trafiające do teatru po raz pierw-
szy w życiu i niestety, chyba po raz ostat-
ni, raz na zawsze zniechęcone. Wiem
jak ważne jest w edukacji pierwsze wra-
żenie. Piloci w Romie z całą pewnością
zachęcą do ponownej wizyty w teatrze.

Oczywiście znajdą się malkontenci i
zawistnicy, spotkałem już taką wiecznie
niezadowoloną wszechwiedzącą znaw-
czynię tematu, ale takimi opiniami wca-
le bym się nie przejmował. Sam mam
oczywiście kilka drobnych zastrzeżeń i
uwag, ale byłbym małostkowy, gdybym
je tu wymieniał. Najważniejsze, że widz
wychodzi pod wrażeniem, nie pozosta-
je obojętnym, że przeżycia muzyczne i
wizualne pozostaną i nieraz powrócą.

Światowa premiera odbyła się 7 paź-
dziernika. Spektakle grane są codzien-
nie (czasami nawet 2 razy dziennie).
31 grudnia ukaże się płyta z nagrania-
mi z musicalu. Romę warto odwiedzić.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

W Domu Sztuki SMB „Ja-
ry” odbyły się tradycyjne
grudniowe prezentacje
bezpłatnych warsztatów
artystycznych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, w
tym seniorów. Warsztaty i
prezentacje są finansowa-
ne ze środków Dzielnicy
Ursynów m. st. Warszawy.

Dzieci wykazały się uzdolnie-
niami tanecznymi (flamenco, ta-
niec irlandzki), muzycznymi
(warsztaty wokalne i bębniar-
skie) oraz teatralnymi („Mój
azyl” – premiera przedstawienia
Młodzieżowego Teatru Muzycz-
nego „Zgraja z Wiolinowej”). 

Dorośli, w tym seniorzy, rów-
nież grali na bębnach, a ponad-
to w Teatrze Seniora wystawili
„Gawędy Wigilijne”. Wszystkie
prezentacje były na medal, ale
szczególnego podkreślenia wy-
maga wysoki poziom warszta-
tów flamenco, ponieważ poja-
wiły się one w ofercie Domu
Sztuki dopiero we wrześniu tego
roku, a więc dzieci miały nieca-
łe cztery miesiące na przygoto-
wania.

„Zgraja z Wiolinowej” wystą-
piła jako ostatnia. Jak na finał

przystało, dała efektowny popis:
„Mój azyl” to prawdziwe wido-
wisko, dający do myślenia i
atrakcyjny musical o nastolat-
kach skonfliktowanych ze świa-
tem dorosłych.

Pora podziękować instrukto-
rom, którzy poprowadzili warsz-
taty i przygotowali ich uczestni-
ków do prezentacji, a jedno i
drugie zrobili świetnie. A są ni-
mi: Gaspard Conde (bębny),
Ewa Kłujszo (teatry muzyczne),
Karolina Łucznik (flamenco),
Wojciech Sanejko (Teatr Senio-
ra), Marta Sętowska (taniec ir-
landzki), Marcin Zadronecki
(warsztaty wokalne). A B U

W przedświątecznym szale
zakupów i przygotowań
warto zatrzymać się na
chwilę, wyciszyć skupić na
czymś dla ducha, a także
dla ucha posłuchać dobrej
muzyki. 

Świetną okazją do tego jest
pojawienie się nowej płyty „Ma-
loGranie” Michała Sołtana -–
znanego już dobrze w kręgach
muzycznych gitarzysty, kompo-
zytora, autora tekstów. Towarzy-
szy mu grupa znakomitych mu-
zyków: Rafał Dubicki, Michał To-
maszczyk, Marcin Kajper, Ma-
ciek Kądziela Miłosz Oleniecki,
Łukasz Makowski i inni. Jako
specjalni goście wystąpili: Russ
Spiegel (USA) – guitar, Irek
Wojtczak (PL) - soprano saxo-
phone, Dante Luciani (USA) –
trombone. 

Płyta zawiera piosenki utrzy-
mane w lekkim klimacie nadają-
ce się na każdą okazję. Na uwa-
gę zasługują aranżacje utworów
i wykonanie, ale też teksty piose-
nek. Mówią o miłości o życiu, o
zwykłych rzeczach w sposób
dowcipny, z dużą dozą dobrego

humoru. Jednocześnie są przy-
kładem tego, jak w sposób bez-
pretensjonalny można opowia-
dać o tym co ważne – o miłości.
Jeśli już o niej mowa, to odegra-
ła ona ważną rolę, a może decy-
dującą w powstaniu krążka. 

Przy okazji, warto rozszyfro-
wać słowo „MaloGranie” będące
tytułem płyty. Jest ono połącze-
niem malowania obrazów przez
malarkę z Trójmiasta Magdę
Jankowską i grania przez towa-
rzyszącego jej przy tym Michała
Sołtana. 

Płyta MaloGranie znajdzie za-
pewne wielu miłośników muzy-
ki zarówno wśród młodych, jak
i bardziej dojrzałych słuchaczy. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Dobry prezent świąteczny – bilety do Romy
Spektakl „Piloci” jest niewątpliwym sukcesem. Widziałem już w ży-
ciu niejeden, choćby londyńskie Hair i Jesus Christ Super Star,
więc często grymaszę, wieloma produkcjami w Romie nie zachwy-
całem się dotąd, bo mimo starań nie dorównywały światowym
pierwowzorom, ale tym razem namawiam na wizytę w Romie z
pełnym przekonaniem. Same atuty. Wygrana z taką kartą jest za-
pewniona. Wymienię więc po kolei.

MaloGranie pod choinkę 

Prezentacje na medal
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PPOOŻŻYYCCZZKKII WW 2244 HH 
(TAKŻE Z KOMORNIKIEM), 
790 564 948

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

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 602 77 03 61

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 791 394 791

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

DDOO WWYYNNAAJJĘĘCCIIAA lokal użytkowy
100 m2, tel.: 501  106 436

PPOOKKOOJJEE do wynajęcia
Piaseczno, 698 896 421

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

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

matury, gimnazjalne, 605 783 233

DDWWUUPPOOKKOOJJOOWWEE 56 m2

Piaseczno,601 28 90 47
DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjne Prażmów,

602 77 03 61

FFRRYYZZJJEERRKKAA, podstawa + 50%,
Warszawa, ul. Puławska 534, 
tel. 501 143 827

PPIIEELLĘĘGGNNIIAARRKKII,, LLEEKKAARRZZYY::
neurologa, medycyny pracy,

medycyny rodzinnej,
internistę, kardiologa, 

605 440 831; 22 651 70 75;
609 373 582

PPRRZZYYJJMMĘĘ do pracy kobiety.
Sprzątanie biur i salonu
samochodowego na Ochocie.
Zgłoszenia pod tel. 601 20 20 59

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ fryzjerkę do
salonu w Łazach, ul. Łączności 19
A, tel: 503 018 891

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ kierowcę kat.
B,C,C+E. Praca w Warszawie, 
664 417 724

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ mechanika
pojazdów ciężarowych, atrakcyjne
wynagrodzenie, 533 311 533

OODDSSTTĄĄPPIIĘĘ działającą
pracownię krawiecką z
wyposażeniem, 889 448 517

AAAAAA  AANNTTEENNYY..  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, pluskwy,
prusaki, 606 652 601

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

BBIIUURROO PPRRAAWWNNOO-
PPOODDAATTKKOOWWEE

kompleksowa obsługa
księgowo-kadrowa

profesjonalnie i życzliwie,
ul. Baletowa 177 d,
Warszawa-Dawidy, 
tel.: 502 088 028, 

e-mail: biuro@e-pit.net

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

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, szpachlowanie,
ocieplanie poddaszy, 513 137 581

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

RREENNOOWWAACCJJAA dzieł sztuki,
obrazów, antyków, mebli, 
509 094 044

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

SSTTOOLLAARRSSKKIIEE,, naprawy, 
606 126 099

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO,, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

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

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem,
styrobeton, 668 327 588

WWRRÓÓŻŻBBIITTKKAA, 501 623 919
tanio, 506 030 088

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

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

DDOOMM OOPPIIEEKKII  Piaseczno, 
22 757 20 19
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Komunikat
Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów uprzejmie

informuje, że w ramach Kampanii edukacyjno-informacyjnej
JPK_VAT w dniu 16.01.2018 r. o godzinie 11:00 w siedzibie
Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Ursynów, Aleja Komisji Edu-
kacji Narodowej 61. (sala nr 136) odbędzie się szkolenie dla
przedsiębiorców w zakresie JPK_VAT. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.
Informacje na temat JPK_VAT można znaleźć na stronie:

www.jpk.mf.gov.pl.



2 4


	1221zpez1001-1awp
	1221zpez1002-1awp
	1221zpez1003-1awp
	1221zpez1004-1awp
	1221zpez1005-1awp
	1221zpez1006-1awp
	1221zpez1007-1awp
	1221zpez1008-1awp
	1221zpez1009-1awp
	1221zpez1010-1awp
	1221zpez1011-1awp
	1221zpez1012-1awr
	1221zpez1014-1awp
	1221zpez1015-1awp
	1221zpez1016-1awp
	1221zpez1017-1awp
	1221zpez1018-1awp
	1221zpez1019-1awp
	1221zpez1020-1awp
	1221zpez1021-1awp
	1221zpez1022-1awp
	1221zpez1023-1awp
	1221zpez1024-1awp

