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Przeminęło z „Basztą”...Ruszyli z Nowokabacką!Co stanie Przy Bażantarni?
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Chociaż chętnie podtrzymuje-
my piękne tradycje świąt ko-
ścielnych, będących bez wąt-

pienia długoletnim spoiwem kultu-
ry i wyznacznikiem tożsamości na-
rodu, widać wyraźnie, że coraz
trudniej o harmonię w głosach la-
ikatu z jednej i duchowieństwa – z
drugiej strony. Stąd mnożące się
w niesłychanym tempie napomnie-
nia, pouczenia, a nawet groźby ze
strony hierarchów, kierowane pod
adresem całego społeczeństwa pol-
skiego bez niezbędnego szacunku
wobec innowierców i ateistów, co
gorsza zaś – bez dostatecznego re-
spektu dla rozwijającej się coraz
szybciej nauki. Te paternalistyczne
przemowy ex cathedra nie bardzo
są w dzisiejszych warunkach uza-
sadnione, jeśli się zważy, że nawet
Ojciec Święty Franciszek zaczął w
swoim pontyfikacie ostro wytykać
zarówno jawne grzechy, jak i ewi-
dentne błędy i dwulicowość wielu
ludzi Kościoła. 

S ama szata biskupia nie czy-
ni automatycznie jej posia-
dacza ani świętym, ani mą-

drzejszym od innych. Zwłaszcza
wtedy, gdy w swoim stroju hierar-
cha szczególnie eksponuje majt-
ki, ozdobione dwuznacznym na-
pisem, w którym zamiast słowa
Roma pojawia się odwrócenie tej
nazwy. Z tym większym szacun-
kiem wypada więc  podchodzić do
tych duszpasterzy, którzy codzien-

nym postępowaniem i całym swo-
im życiem dają przykład tego, o
czym słyszymy w ich naukach z
ambony. Takim duszpasterzem
był bez wątpienia Jan Paweł II,
którego uważało się za człowieka
świętego już wiele lat przed ofi-
cjalną nominacją na tegoż. I choć
w pewnym momencie wprowa-
dził do powszechnego obiegu ter-
min „cywilizacja śmierci”, zali-
czając do niej między innymi
aborcję, eutanazję, antykoncep-
cję i zapłodnienie in vitro, w swo-
jej zasadniczej postawie zawsze
pozostawał głosicielem radosnej
wiary w Boga i tym przede wszyst-
kim zjednywał sobie młodzież. Po-
dobnie zresztą jak to czyni z wiel-
kim talentem Franciszek, który
zaraz po obraniu papieżem zszedł
z piedestału, przypominając swo-
im cokolwiek zadufanym podko-
mendnym, że są tylko boskimi słu-
gami i tego statusu nie zmienią,
każąc się tytułować per „Jego Eks-
celencja”, „Jego Eminencja”, a na-
wet „Jego Świątobliwość”.

I Boże Narodzenie, i Święta
Wielkanocne to właśnie oka-
zje do objawiania radości. Bo

tu – narodziny Jezusa Chrystu-
sa, a tam – Zmartwychwstanie.
Jako chrześcijanie nie pozosta-
wajmy zatem w kulcie śmierci,
tylko w kulcie życia, a straszenie
ogniem piekielnym potraktujmy
niczym relikt przeszłości, zawar-
ty w dawnych księgach jako co-
kolwiek naiwne wyobrażenie na
miarę średniowiecza. Niech bę-
dzie Wielkanoc nie tylko świętem
Zmartwychwstania, lecz także
świętem uśmiechu i świętem wio-
sny, gdy wszystko budzi się do ży-
cia. To ma być par excellence Świę-
to z Jajami, pojmowanymi nie tyl-
ko jako święconka,przynoszona
z kościoła. 

W atmosferze radości dużo
łatwiej o wzajemną życz-
liwość i zrozumienie. Bi-

skupom radziłbym więc, żeby szli
śladami metropolity warszawskie-
go, kardynała Kazimierza Nycza,
który preferuje duszpasterstwo po-
godne, wykazując przy tym niesły-
chane wyczucie medialne i respek-
tując realne potrzeby społeczne.
Najlepszym tego dowodem jest po-
wstrzymanie przez niego tych ko-
ścielnych inwestycji w Warszawie,
które naruszyłyby ład przestrzenny
i stałyby się urbanistyczną zakałą. 

Z okazji Świąt przypomnę
jeszcze ludziom Kościoła,
że kiedy państwo pozwoli-

ło im zagarnąć jakie tylko chcieli
nieruchomości pod płaszczykiem
rewindykacji, to brali to wszystko
jak leci, sięgając wielokrotnie bez
jakichkolwiek podstaw nawet po
cudzą własność. A gdy teraz gru-
pa spryciarzy demoluje krajobraz
Warszawy, domagając się – nie-
rzadko nienależnej – reprywaty-
zacji, kościelnego głosu w obro-
nie społecznego interesu nie sły-
chać. Nie słychać go też w spra-

wie warszawskiego sportu, który
po prostu ginie, a najbardziej dra-
matycznym tego symbolem stało
się ostatnio przepędzenie z Racła-
wickiej judoków, tworzących
ostatnią z pozostałych tam sekcji
WKS Gwardia. 

T o, co Komenda Główna Po-
licji czyni ze sportowym
kompleksem Gwardii, wo-

ła po prostu o pomstę do nieba. I
zarówno kolejnych komendantów,
jak i paru ministrów spraw we-
wnętrznych, odpowiedzialnych za
pozbawienie sportowców stolicy

kolejnego bezcennego obiektu, po-
słałbym nie tylko do spowiedzi
wielkanocnej, lecz również zadał-
bym im srogą pokutę. Najlepiej w
formie przymusowej walki bokser-
skiej z dawnym zawodnikiem
Gwardii Władymirem Kliczką. Już
on by im niecne plany swoimi dy-
szlami wybił z głowy. 

G dybyśmy mieli w Warsza-
wie takiego dyktatora, ja-
kim w Rosji jest  skądinąd

przedni judoka Putin, pewnie by
się judo na Racławickiej ostało,
bo to akurat dyscyplina szczegól-
nie miła Władymirowi Władymi-
rowiczowi, który zdaniem wielu
ekspertów nie cofnie się w odtwa-
rzaniu dawnego imperium ZSRR,
podporządkowując Rosji nie tylko
Ukrainę, lecz również kilka in-
nych państw, a Polskę będzie
chciał znowu wciągnąć w swoją
strefę wpływów. My tymczasem
stroszymy piórka, planując w naj-
bliższych latach pokaźne dozbro-
jenie armii, na co ma pójść bodaj
140 miliardów złotych. Oczywi-
ście, owo dozbrojenie zda się po
prawdzie psu na budę, a realnie
jedyny cel, jaki może być przy tych
wydatkach osiągnięty, to stwo-
rzenie okazji do zarobienia cał-
kiem niezłych pieniędzy przez wy-
specjalizowane w wojskowej pro-
dukcji firmy amerykańskie. 

N iemniej, w obliczu rosyj-
skiego zagrożenia zaczy-
na się już u nas  dyskretnie

ogłaszać mobilizację, jakby gro-
mada niedoszkolonych wolonta-
riuszy mogła odegrać jakąkolwiek
rolę we współczesnej wojnie, w
której decydującą rolę odgrywa
sprzęt, a nie człowiek. Może w
tych warunkach najlepszą bronią
będą modły?

P A S S M I TA
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RYS. PETRO/AUGUST

Pierwszego kwietnia, i nie
jest to bynajmniej wiado-
mość z okazji Prima Aprilis,
po rozbudowie oddano do
użytkowania kolejny par-
king w sieci  P+R “Metro
Stokłosy”. Na czterech kon-
dygnacjach będą mogły par-
kować  393 samochody i 20
jednośladów.

Jednopoziomowy parking przy
stacji metra Stokłosy cieszył się du-
żym  zainteresowaniem kierowców,
dlatego jego rozbudowa była ze
wszech miar wskazana. Na parkin-
gu zamontowano bezobsługowy
system pobierania opłat, podobnie
jak na pozostałych parkingach sieci
P+R. Zarezerwowano też 6 miejsc
parkingowych dla aut prowadzo-
nych przez kierowców niepełno-
sprawnych. Zlokalizowana tuż obok
duża pętla autobusowa może kiedyś
być końcem tras dla linii lokalnych
obsługujących rozbudowujący się
„Zielony Ursynów”. Będzie ona tak-
że służyć poprawie obsługi komuni-
kacyjnej z sąsiednim Służewcem
zwanym “biurowym”. Koszt rozbu-
dowy parkingu to 16,5 mln zł, z cze-
go 12 milionów pochodzi z fundu-
szy unijnych. 

Parking P+R Stokłosy jest czter-
nastym obiektem działającym w
systemie „Parkuj i Jedź”. W stolicy
kierowcy mają do dyspozycji 7 par-
kingów wielopoziomowych i 7  na-
ziemnych. Łącznie może na nich
parkować 4218 aut. ZTM informu-
je, że średnio w dzień roboczy par-
kingi P+R są zapełnione w ponad
70 proc., natomiast P+R zlokali-
zowane przy stacjach metra mają
100 proc. frekwencję. W uroczy-
stości otwarcia parkingu na Stokło-
sach uczestniczyli m.in. wicepre-
zydent Warszawy Jacek Wojcie-
chowicz , burmistrz Ursynowa Ro-
bert Kempa i szef ZTM Wiesław
Witek. P e t e

400 miejsc na P+R Metro Stokłosy
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Budowa pierwszej części ulicy Nowokabackiej od ulicy Drewny w stronę granicy
Wilanowa z Ursynowem już się rozpoczęła. 

Droga powstaje we współpracy z prywatnym inwestorem, który wybuduje jezdnię (dwa pasy
ruchu) do ulicy 3 KUL, rondo na skrzyżowaniu z ulicą Wiedeńską i włączy ulicę Nowokabacką do ulicy
Drewny. Budowa potrwa około 3 miesięcy. 

Realizacja kolejnego odcinka ulicy Nowokabackiej, który połączy Wilanów i Ursynów, nastąpi po
oszacowaniu środków na wykup gruntów pod budowę drogi i wybraniu wykonawcy w procedurze
zamówienia publicznego. 

– Mam nadzieję, że w roku 2017 uda się skomunikować Wilanów z Ursynowem pierwszą drogą z
prawdziwego zdarzenia, a później mieszkańcy otrzymają kolejne bezpieczne i wygodne połączenia
między dzielnicami – mówi Ludwik Rakowski burmistrz Dzielnicy Wilanów. – Jesteśmy z burmistrzem
Robertem Kempą w stałej współpracy. Zależy nam, wspólnie z burmistrzem Ursynowa, aby połączenia
drogowe pomiędzy Wilanowem i Ursynowem powstały jak najszybciej. – dodaje  Ludwik Rakowski.

Zgodnie z decyzją Rady Warszawy z 2014 roku Dzielnica Wilanów otrzymała z budżetu m.st.
Warszawy prawie 50 mln złotych na budowę ulicy Nowokabackiej. Zakończenie inwestycji,
prowadzonej na podstawie Zezwolenia na Realizację Inwetsycji Drogowej (ZRiD), przewidziane jest
na rok 2017. y b y

W czerwcu ubiegłego roku
radni Warszawy uchwalili
przekazanie 50 mln
złotych na budowę połą-
czenia Ursynowa z Wilano-
wem ulicą Nowokabacką. 

Mimo że w wieloletnim pla-
nie inwestycyjnym wpisane są
dwa inne  połączenia z Wilano-
wem: przedłużenie ul. Ciszew-
skiego i  ul. Płaskowickiej, to wła-
śnie ul. Nowokabacka, na nie-
szczęście mieszkańców Kabat i
Natolina, stała się priorytetem
dla władz miasta i nowych wło-
darzy dzielnicy Ursynów. W
marcu prace nad połączeniem
od strony Wilanowa ruszyły peł-
ną parą. 

Połączenie współfinansują
dwie firmy developerskie, które
na 36 ha pomiędzy ulicami Gą-
sek i Drewny wybudują eksklu-
zywne osiedle na 155 domów.
Developerzy zaoferowali wielo-
milionowe “wsparcie” dla inwe-
stycji. Niewątpliwie dorzucenie
się do finansowania drogi bar-
dzo im się opłaci, bo ceny ofero-
wanych przez nich domów po-
szybują w górę.  Dwujezdniowe
połączenie tuż pod Lasem Ka-
backim, sfinansowane  z  na-
szych podatków, to nie tylko
ukłon w stronę mieszkańców
ekskluzywnego osiedla w Wila-
nowie, ale też zapewnienie prze-
jazdu wszystkim mieszkańcom
gmin ościennych, którzy bez
ograniczeń przejadą przez Ka-
baty, czyniąc ze spokojnego osie-
dla węzeł tranzytowy. 

Połączenie ul. Nowokabacką
to biznesowo- polityczne posu-
nięcie, a nie faktyczne połącze-
nie dwóch dzielnic. Połączeniem
dwóch dzielnic byłyby bez wąt-
pienia ulice Ciszewskiego i Pła-
skowickiej (poprzez ul. Branic-

kiego), które wychodzą bezpo-
średnio na miasteczko Wilanów.
Wybudowanie w pierwszej ko-
lejności ulic Ciszewskiego i tu-
nelu pod ul. Płaskowickiej, a do-
piero potem ul. Nowokabackiej
, spowodowałoby równomierne
rozłożenie ruchu i zapobiegło-
by “rozjeżdżeniu”  i zakorkowa-
niu Kabat i Natolina. Poza tym,
nie trzeba mieć wielkiej wiedzy
eksperckiej, aby stwierdzić, że
budowa ul. Nowokabackiej w
pierwszej kolejności może przy-
czynić się także do spotęgowania
problemów komunikacyjnych,
związanych z budową Południo-
wej Obwodnicy Warszawy w ra-
mach drogi ekspresowej S2. 

Rada dzielnicy Ursynów aż 9
razy w ubiegłej kadencji zwraca-
ła się do Rady Miasta w sprawie
skomunikowania Ursynowa z
Wilanowem,  wskazując ul. Ci-
szewskiego jako priorytet. Nie-
stety, bez żadnego rezultatu. Pe-
tycja, podpisana przez 2200
osób, wzywająca władze mia-
sta do odwrócenia priorytetów
również nie zrobiła na Pani Pre-
zydent żadnego wrażenia. Rada
Miasta pozostała głucha na gło-
sy radnych i mieszkańców. 

Zakończenie prac nad połą-
czeniem ul. Nowokabacką pla-
nowane jest na rok 2017, a wg
wieloletniej prognozy finanso-
wej na lata 2015-2042 połącze-
nie ul. Ciszewskiego planowane
jest dopiero na rok 2023. Miesz-
kańców Kabat czeka zatem
minimum 6 lat  życia w strefie
tranzytu.  Pamiętajmy też o tym,
że połączenie ulicą Ciszewskiego
jest poważnie zagrożone i mo-
że w ogóle nie powstać. Pod ko-
niec 2011 r. został uchwalony
miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla rejonu

ul. Nowoursynowskiej, który
przewidywał przedłużenie ul.
Ciszewskiego w stronę Wilano-
wa. Natomiast w 2012 r. woje-
wódzki sąd administracyjny
unieważnił część planu dla dział-
ki znajdującej się w liniach roz-
graniczających planowanej dro-
gi. Obecnie trwa dla tego obsza-
ru procedura wydawania po-
zwolenia na budowę. Jeżeli
Urząd Miasta będzie dalej zwle-
kać z tą inwestycją, to może ona
nigdy nie zostać zrealizowana.

Decyzje Miasta w sprawie ko-
lejności realizacji inwestycji dro-
gowych, mających doprowadzić
do budowy długo oczekiwane-
go połączenia pomiędzy Ursy-
nowem i Wilanowem, trudno
uznać za racjonalne, a brak
konsultacji tej decyzji  z wła-
dzami dzielnicy Ursynów jest
absolutnie niedopuszczalny.
Niestety, budowa ul. Nowoka-
backiej została przesądzona
przez władze Warszawy, miesz-
kańcy mają prawo czuć się roz-
czarowani. 

Dlatego, jako Nasz Ursynów ,
będziemy kontynuowali  dzia-
łania w tej sprawie, gdyż jeste-
śmy zdania, że budowa ul. Ci-
szewskiego-bis równolegle do
ul. Nowokabackiej zmniejszy za-
grożenie przyszłym paraliżem
komunikacyjnym w naszej
dzielnicy. W październiku 2014
r. z naszej inicjatywy Rada Dziel-
nicy zawnioskowała o 7 mln zł
na uregulowanie gruntów po
stronie Ursynowa w pasie zare-
zerwowanym na budowę Ci-
szewskiego-bis, a później w koń-
cu zaakceptowała to Rada War-
szawy. J

G O R E T TA  S Z Y M A Ń S K A
R a d n a  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

K l u b  R a d n y c h  “ N a s z  U r s y n ó w ”

Połączenie drogowe między dzielnicami Rada Miasta głucha – budowa ruszyła

Nowokabacka – budowa rozpoczęta Tranzyt przez Kabaty od 2017 roku
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Zapraszamy do wzięcia
udziału w zajęciach kom-
puterowych adresowa-
nych do ursynowskich se-
niorów. Oferta kierowa-
na jest do osób 60+,
mieszkających na terenie
Ursynowa.

Głównym celem zajęć jest
zdobycie umiejętności posługi-
wania się komputerem w co-
dziennym życiu, bezpiecznego
poruszania się w Internecie

oraz rozszerzenie możliwości
zdobywania wiedzy, a co za tym
idzie wzrost aktywności spo-
łecznej i przeciwdziałanie wy-
kluczeniu cyfrowego.

Projekt, współfinansowany ze
środków Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy, jest realizowa-
ny przez Stowarzyszenie ,,E-Ce-
ntrum Seniora”, na poziomie po-
czątkującym i zaawansowanym.
Zajęcia odbywać się będą w lo-
kalu przy ul. Meander 14, (klat-
ka 40).

Realizator projektu - Stowa-
rzyszenie ,,E-Centrum Seniora”
prowadzi zapisy do odwołania
pod nr tel. 22 241-48-84, od po-
niedziałku do piątku w godz.
9.00-12.00. Liczba miejsc ogra-
niczona.

Poza projektem współfinan-
sowanym przez Dzielnicę Ursy-
nów - Stowarzyszenie E-Ce-
ntrum Seniora prowadzi dla
osób zainteresowanych dodat-
kowe zajęcia obejmujące mate-
riał odświeżający oraz w okre-

ślonych dziedzinach rozszerzo-
nych tematycznie:

- odświeżający (powtórki i no-
we funkcje, zmiany),

- grafika komputerowa (zdję-
cia, udostępnianie),

- komunikacja społeczna (Fa-
cebook, Skype, TABLET +
SMARTFON),

- bezpieczeństwo w sieci (ban-
kowość elektroniczna, allegro,
podróże, bilety...),

- własny blog (publicystyka,
czat, strony internetowe, admi-
nistrowanie),

- edycja tekstów (pisanie do-
kumentów).

Serdecznie zapraszamy!
Maciej Mielniczuk
http://ecentrumsenio-

ra.pl/ruszaja-zapisy-na-drugi-
-semestr/

OOdd rreeddaakkccjjii:: 
Z duszą na ramieniu publiku-

jemy tę informację, gdyż spo-
dziewając się bardzo wielu zgło-
szeń, podobnie, jak w latach po-
przednich, organizatorów do-
tknie “klęska urodzaju’. Liczymy
jednak, że organizatorzy, wzo-
rem lat poprzednich wybrną z
trudnej sytuacji.

( r e d . )

Zapisy na bezpłatne zajęcia komputerowe 

Dla chcącego nie ma nic trudnego
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Po trzynastu latach pusty teren
naprzeciwko kościoła pw. Bło-
gosławionego Władysława z
Gielniowa na ursynowskim Na-
tolinie zostanie zabudowany.
Inwestor otrzymał pozwolenie
na postawienie w tym miejscu
10-kondygnacyjnego kompleksu
mieszkalno-usługowego. 

Spółka “Przy Bażantarni” planu-
je postawienie trzech budyn-
ków o zróżnicowanej, kaska-

dowej wysokości od 6 do 10 kondygna-
cji, w których znajdzie się 214 lokali
mieszkalnych. W okresie ostatnich 13.
lat w sądach toczyło się kilkanaście
spraw, między innymi z powództwa m.
st. Warszawa, które próbowało odzy-
skać atrakcyjną działkę przekazaną w
2002 r. w trybie bezprzetargowym pry-
watnej spółce pod budowę oświatowe-
go kompleksu. Miasto przegrało pro-
cesy we wszystkich instancjach i zosta-
ło zmuszone do wydania właścicielowi
nieruchomości, spółce z polsko-hisz-
pańskim kapitałem, decyzji o pozwo-
leniu na budowę. 

W2002 r., tuż przed podzia-
łem Warszawy na dzielnice,
zarząd ówczesnej “nieza-

leżnej i niezawisłej” gminy Ursynów
wniósł do porządku obrad sesji rady
punkt dotyczący przekazania w użytko-
wanie wieczyste na rzecz spółki „Wena”
działki o powierzchni 8.777 metrów
kwadratowych przy ul. Przy Bażantar-
ni. Miała tam powstać szkoła wyższa.
Nikt nie spodziewał się, że uchwała wy-
zwoli ogromne emocje, a jej realizację
oceniać będą kolejne sądy.

Ursynowscy radni podjęli
uchwałę o przekazaniu nie-
ruchomości w październiku

2002 r. Umowę notarialną ze spółką
„Wena” podpisano w dniu 15 listopada
tamtego roku. Zarząd gminy przygoto-
wał do podpisu dokument nieprecyzyj-
ny, nie definiujący wielu kluczowych
kwestii, co później wyraźnie wytknęły
sądy. Nieprecyzyjne zapisy umowy no-
tarialnej doprowadziły po latach do spo-
ru na linii władze miasta – inwestor.
Spółka „Wena” zobowiązała się do roz-
poczęcia budowy szkoły wyższej, pro-
wadzącej studia licencjackie – najpóź-
niej 15 listopada 2004 r. Inwestycja mia-
ła zostać zakończona w dwa lata od tej
daty. 

Wdniu 17.05.2005 r. Robert
Draba, ówczesny zastępca
prezydenta Warszawy Le-

cha Kaczyńskiego, przedłużył spółce
okres realizacji odpowiednio na dzień
31.07.2006 r. (rozpoczęcie) i 31.12.2008

r. (zakończenie). Terminy nie zostały
dotrzymane. W czerwcu 2009 r. sąd
okręgowy – w uzasadnieniu prawomoc-
nego już dzisiaj wyroku – stwierdził
jednak, że opóźnienia w realizacji inwe-
stycji nie powstały z winy spółki „Wena”.
Winą należy obarczyć urzędników ad-
ministracji samorządowej, którzy
wpierw wydali „Wenie” decyzje o wa-
runkach zabudowy i o pozwoleniu na
budowę, a potem swoje własne decyzje
zaskarżali. 

Sąd dopatrzył się w tym przy-
padku swoistej urzędniczej
schizofrenii. Trudno nie zgo-

dzić się z taką oceną. Jak bowiem ina-
czej można nazwać woltę wykonaną
wspólnie przez stołecznych i dzielnico-
wych urzędników, skoro wpierw sto-
łeczny ratusz w imieniu prezydent War-
szawy wydaje stosowne decyzje admi-
nistracyjne, a kilka dni później podlegli
prezydent miasta urzędnicy z Ursyno-
wa kwestionują ich prawidłowość i je
zaskarżają! 

Nic dziwnego, że tak pokrętne
postępowanie wywołało zdzi-
wienie sądu, który w uzasad-

nieniu korzystnego dla „Weny” wyroku
napisał m. in.: „Prezydent Warszawy
działając (poprzez swoje jednostki orga-
nizacyjne) w sferze dominium, kwe-
stionuje swoje własne decyzje podjęte w
ramach wykonywania uprawnień w sfe-
rze imperium, co prowadzi do paradok-
salnej sytuacji, gdy jednostka działają-
ca z upoważnienia prezydenta wnosi
odwołanie od decyzji administracyjnej
wydanej przez inną jednostkę, również
działającą z upoważnienia prezyden-
ta”. Zdaniem sądu, administracyjny
klincz uniemożliwił spółce „Wena” ter-
minowe zrealizowanie inwestycji, bo-
wiem roboty należało wstrzymać aż do
czasu prawomocnego rozstrzygnięcia
sporu. 

Spór został definitywnie roz-
strzygnięty w 2009 r., kiedy sąd
okręgowy oddalił powództwo

miasta o rozwiązanie umowy notarial-
nej przekazującej spółce „Wena” w użyt-
kowanie wieczyste ursynowską nieru-
chomość. W uzasadnieniu sędzia Maria
Piasecka wprost zmiażdżyła roszcze-
nie władz Warszawy, nie dopatrując się
w żadnym punkcie naruszenia przez
inwestora postanowień umowy zawar-
tej w dniu 15 listopada 2002 r. Dzisiaj
nie dziwimy się już, że miasto nie wnio-
sło apelacji. Nie miałaby ona żadnych
szans w kolejnej instancji. Wyrok upra-
womocnił się 22 września 2009 r., co
oznacza, że jedynym i niekwestiono-
wanym właścicielem nieruchomości

przy ul. Przy Bażantarni jest od tego
dnia spółka „Wena”. Na początku 2010
r. nieruchomość zmieniła właściciela i
jej użytkownikiem wieczystym została
spółka „Vitabrain”. Wkrótce spółka wsz-
częła procedurę przekształcania użytko-
wania wieczystego w prawo własności,
co jest prawnie dozwolone po znoweli-
zowaniu stosownych zapisów ustawy.
W 2012 r. “Vitabrain” zmieniła status
działki przy ul. Przy Bażantarni i z użyt-
kownika wieczystego stała się jej właści-
cielem. 

Wdniu przekazania prywat-
nej spółce nieruchomość
była w planach przezna-

czona pod oświatę, dlatego kolejne pró-
by zabudowania jej kompleksem miesz-
kalno-usługowym wywołały sprzeciw
i gniew okolicznych mieszkańców.
Głównie był on i jest nadal skierowany
przeciwko kolejnym następcom praw-
nym spółki “Wena”. Niesłusznie. Za-
rządy spółek “Weny”, “Vitabrain” i
obecnie “Przy Bażantarni” w niczym
nie uchybiły przepisom prawa. Wyko-
rzystały po prostu wyjątkowo nieści-
słe zapisy w akcie notarialnym z 2002
r., czyli furtkę stworzoną im wówczas

przez urzędników wysokiego szczebla
byłej gminy Ursynów. To pod ich adre-
sem należy kierować zarzut utracenia
przez gminę atrakcyjnej nieruchomo-
ści (której to już...) na rzecz prywat-
nego podmiotu, choć w ich działaniach
również nie można dopatrzyć się zła-
mania prawa. 

Ówczesne przepisy, a konkret-
nie ustawa z października
1991 r. przygotowana przez

ministra budownictwa z Porozumienia
Centrum Adama Glapińskiego, zezwa-
lały bowiem gminom na stosowanie
tzw. trybu bezprzetargowego i przeka-
zywania wytypowanym podmiotom
gruntów pod określone w ustawie cele.
Zarządy gmin organizowały konkursy
ofert, na przykład na przekazanie w
trybie bezprzetargowym działki takiej a
takiej wielkości pod budownictwo
mieszkaniowe. Komisje konkursowe
tworzyli gminni urzędnicy, którzy sami
sobie opracowywali regulaminy kon-
kursów promujące uznaniowość. Na
przykład w konkursie na przekazanie w
użytkowanie wieczyste atrakcyjnych
gruntów w kwartale ulic Przy Bażantar-
ni, Al. KEN, Wąwozowa, Stryjeńskich aż

5 z 10 możliwych punktów przyznawa-
no za wiarygodność kontrahenta. Oczy-
wiście, kto był, a kto nie był wiarygod-
ny decydowali w sposób arbitralny
członkowie komisji konkursowych, czy-
li urzędnicy samorządowi. W ten spo-
sób ogromna i bogata Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa przegrała
w oczach ursynowskich urzędników na
wiarygodność z kilkoma powstałymi
ad hoc spółdzielniami, które dotych-
czas nie wybudowały nawet psiej budy.

Wkontekście przekazania w
2002 r. w wymienionym
wyżej trybie prywatnemu

podmiotowi działki budowlanej przy
ul. Przy Bażantarni należy stwierdzić, że
główną przyczyną jej utracenia działki
przez gminę Ursynów są nieprecyzyjne
zapisy w akcie notarialnym z 15 listopa-
da 2002. Ustalenie, czy była to robota
celowa, czy tylko nieudolność konkret-
nych urzędników, jest dzisiaj niemożli-
we. Można jedynie podać nazwiska
członków zarządu gminy Ursynów w
latach 1998-2002. To oni mieli ustawo-
wy obowiązek zadbania o publiczny
majątek, którym przyszło im zarządzać,
i to bezpośrednio do nich należy kiero-
wać ewentualne skargi oraz zażalenia
w tej sprawie. Stanisław Faliński (Unia
Wolności) był wówczas burmistrzem
Ursynowa. Jego zastępcy to Tomasz
Grochulski (Akcja Wyborcza Solidar-
ność), Krzysztof Skoczkowski (AWS),
Jacek Galas (AWS) i Zygmunt Górczyń-
ski. Głównym Architektem Gminy był
Jacek Ryszkowski. 

Protestujący przeciwko inwesty-
cji przy ul. Przy Bażantarni
mieszkańcy powinni wiedzieć,

że ta sprawa to nędzna freblówka w
porównaniu z urzędniczymi przekrę-
tami z tamtego okresu. Na Mokotowie
przekazano mniej więcej w tym samym
czasie osobie prywatnej – za symbo-
liczną złotówkę – 2000 m kw. w zabyt-
kowym i chronionym prawem Parku
Królikarnia pod odbudowę pałacyku z
XVII w. Zapewne szwindel udałby się,
gdyby autor niniejszej publikacji – po
konsultacjach z varsavianistami – nie
nagłośnił sprawy, informując w me-
diach, że w tym miejscu nigdy nie było
żadnego pałacyku – ani z XVII w., ani
nawet z epoki kamienia łupanego. Wy-
szło na jaw, że szczęśliwy złotówkowy
dzierżawca jednego z najatrakcyjniej-
szych miejsc w stolicy zamierzał wybu-
dować na podarowanych mu przez
dzielnicę Mokotów 2000 metrów kwa-
dratowych karłowaty pseudodworek
szlachecki z aneksem gastronomicz-
nym (m. in. sprzedaż wybornej kaszan-
ki z rusztu). Po ujawnieniu skandalu
umowę unieważniono.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Przy Bażantarni wkrótce wystrzelą w niebo wysokie budynki

Jak tracono majątek komunalny
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Salon Magnolia Nail Bar
to pierwszy na Kabatach
dwupoziomowy, klimaty-
zowany i luksusowy salon
marki OPI funkcjonujący
od 2010 r. 

Salon posiada 4 stanowiska
do manicure, 3 stanowiska do
pedicure oraz gabinet kosme-
tyczny. W listopadzie bieżącego
roku Magnolia nail bar posze-
rzyła swoją działalność o kolejny
salon w Józefosławiu.

W naszych autoryzowanych
salonach marki OPI  zajmujemy
się profesjonalną pielęgnacją
dłoni i stóp, dodatkowo w salo-
nie na Kabatach  oferujemy pe-
łen zakres zabiegów odmładza-
jących, upiększających oraz mo-
delujących sylwetkę. 

Naszym celem było stworze-
nie przyjaznych i wyjątkowych
miejsc, dla osób ceniących kom-
fort i profesjonalizm, gdzie moż-
na zadbać o pielęgnację swoich

dłoni, stóp, twarzy oraz ciała. Jak
również miejsc o wyjątkowym
klimacie, w których odwiedza-
jący nas klienci podczas pobytu w
naszych salonach mogliby zre-
laksować się i spędzić miło czas,
dbając równocześnie  o swój wy-
gląd i samopoczucie. W naszych
salonach można wykonać mani-
cure - pedicure w zaledwie 60
minut, spotkać się z przyjaciółką,
obejrzeć swój ulubiony  program
TV, skorzystać z darmowej sieci
WiFi lub napić się pysznej kawy
słuchając dobrej muzyki.

Naszą wiedzę i profesjonalizm
potwierdzają certyfikaty z udzia-
łu w profesjonalnych szkoleniach
i warsztatach. Dzięki nim stale
podnosimy jakość wykonywa-
nych przez nas usług, podążając
za najnowszymi trendami. Pra-
cujemy na produktach najwyż-
szej jakości. Jakość wykonywa-
nych przez nas usług jest naszym
priorytetem. Najcenniejsze jest
dla nas zdrowie naszych klien-

tów, dlatego dbamy o higienę w
miejscu pracy stosując materia-
ły jednorazowego użytku oraz
sterylizację narzędzi w autokla-
wie stomatologicznym.

W ofercie naszych salonów
posiadamy ponad 200 kolorów
lakierów do paznokci marki OPI,
w tym najchętniej wybierane
przez gwiazdy show-biznesu.
Posiadamy całą gamę zabiegów
pielęgnujących dłonie i stopy ta-
kich jak manicure i pedicure Gel-
Color OPI, hybrydowy, japoński,
Spa, przedłużanie i stylizację pa-
znokci, pedicure kwasowy - cal-
lus peel oraz usługi z zakresu po-
dologii typu: korekcje wrastają-
cych paznokci, usuwanie mo-
dzeli i odcisków, jak również ma-
saże dłoni oraz stóp.

W salonie na Kabatach może-
cie Państwo dodatkowo skorzy-
stać z zabiegów pielęgnacji twa-
rzy oraz ciała. Wykonujemy za-
biegi odmładzająco - rewitalizu-
jące skórę twarzy, opóźniające
procesy starzenia, peelingi che-
miczne, fotoodmładzanie, fale
radiowe RF,  hennę i regulację,
jak również zabiegi redukujące
problemy estetyczne na twarzy i
ciele takie jak usuwanie prze-
barwień, zamykanie naczyń
krwionośnych, trwałe usuwanie
owłosienia oraz depilację. W
obydwu salonach wykonujemy
także przekłuwanie uszu. Posia-
damy także szeroką ofertę za-
biegów modelująco - wyszczu-
plających i redukujących cellulit
na ciało takich jak endermolo-
gia, liposukcja ultradźwiękowa,
fale radiowe RF. `

Wierzymy, że nasz doświad-
czony i przyjazny personel, wy-
soki standard wykonywanych
przez nas usług i nowoczesny
styl naszych salonów spełnią
Państwa oczekiwania.

Serdecznie Zapraszamy

MMAAGGNNOOLLIIAA NNAAIILL BBAARR
Ursynów - Kabaty, ul. Komisji Edukacji Narodowej 20 

tel. 22 407 40 41, 533 833 342. 
Godziny otwarcia: pon.-pt. 9-21, sob. 9-18

Józefosław - Centrum handlowe Marcredo Compact 
Józefosław, ul. Geodetów 23 

tel. 22 750 37 68, 533 833 342
Godziny otwarcia : pon.-sob. 10-21, nd 10-18

www.magnolianailbar.pl 
https://www.facebook.com/pages/Magnolia-Nail-

-Bar/243178232445604

Topowa stylizacja paznokci na Kabatach

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis po-
wołał swojego II zastępcę, którym została Hanna Kuła-
kowska - Michalak. Nowa wiceburmistrz oficjalnie
obejmie funkcję z dniem 1 kwietnia. 

Do jej kompetencji będą należeć przede wszystkim sprawy oświa-
towe. Zajmować się będzie również sprawami społecznymi zarzą-
dzając referatem spraw społecznych, polityki mieszkaniowej oraz
wydziałem świadczeń społecznych. 

Hanna Kułakowska-Michalak ma 45 lat. Ukończyła Warszawską
Akademię Wychowania Fizycznego na kierunku Rehabilitacja Ru-
chowa, dwuletnie studium pedagogiczne oraz podyplomowe stu-
dia menedżerskie – organizacja i zarządzanie w kulturze fizycznej,
a także kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej.
Jest nauczycielem mianowanym z  20-etnim stażem pracy w pla-
cówkach  międzynarodowych oferujących edukację dwuprogramo-
wą/ dwujęzyczną. Przez ten czas pracowała w 4 niepublicznych pla-
cówkach warszawskich - St. Paul’s British International School,
International European School, w której współtworzeniu brała
udział  i gdzie  - przez 6 lat - pełniła funkcję dyrektora szkoły pod-
stawowej, Kids‘ Academy Primary School oraz  Monnet Internatio-
nal School. 

- Z racji moich doświadczeń zawodowych oraz faktu, że moi sy-
nowie korzystali z międzynarodowej niepublicznej edukacji oraz od
poziomu gimnazjum z edukacji publicznej, mam obserwacje doty-
czące obu systemów i to nie tylko jako rodzic, ale jako nauczyciel i
dyrektor – powiedziała nowa wiceburmistrz.

Nowa wiceburmistrz 
powołana w Piasecznie
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W stolicy przybywa mieszkańców, samochodów i kobiet, ubywa studentów i szkół, miasto na pewno nie jest Ziemią Obiecaną...

Rocznik Statystyczny Warszawy 2014 – jakie wnioski?

L e c h  K r ó l i k o w s k i

W pierwszych tygodniach bieżącego
roku ukazał się kolejny - trzydziesty
drugi “Rocznik Statystyczny Warsza-
wy”, tym razem z rokiem 2014 w ty-
tule. Zawarte są w nim dane staty-
styczne dotyczące miasta, a częścio-
wo także województwa mazowieckie-
go, wg   stanu na 31 grudnia 2013 r.,
przy czym w kilku przypadkach (np.
liczby zgonów), dane kończą się na
roku 2012. 

Rocznik ma objętość 382 stron i zreda-
gowany jest po polsku i po angielsku.
Wydawcą jest Urząd Statystyczny w

Warszawie. Opracowanie przygotował Zespół
Redakcyjny, którego przewodniczącą jest dy-
rektor Urzędu - Zofia Kozłowska.   “Rocznik” za-
wiera zestaw informacji charakteryzujących
warunki życia społeczeństwa i stan gospodar-
ki Warszawy, stanowi więc więc kopalnię wie-
dzy o naszym mieście i jego problemach. Moż-
na tylko ubolewać, że warszawscy samorzą-
dowcy w sposób bardzo oszczędny korzystają
z tego wydawnictwa. Pewnym usprawiedli-
wieniem jest fakt, że “Rocznik” wydrukowany
został w nakładzie zaledwie 110 egzemplarzy,
ale to tylko potwierdza tezę, że z tego źródła
chce korzystać dosyć ograniczona liczba ludzi
zawodowo zajmujących się Warszawą. 

Urząd Statystyczny w Warszawie ma
długą i piękną tradycję. Już bowiem
24 lutego 1864 r. Magistrat Warsza-

wy utworzył etat dla badań statystycznych,
który stał się zalążkiem przyszłego biura sta-
tystycznego. Ta tradycja jest kontynuowana
obecnie przez Urząd Statystyczny w Warsza-
wie, który oprócz wymienionych na wstępie
“Roczników Statystycznych” wydaje wiele in-
nych publikacji dotyczących naszego miasta.
Jest to m. in.: “Panorama Dzielnic Warsza-
wy”, “Przegląd Statystyczny Warszawa”
(kwartalnik), ale także popularne wydaw-
nictwo “Ze Statystyką przez Warszawę” (rocz-
nik). Żmudna i systematyczna praca staty-
styków jest mało podatna na wpływy poli-
tyczne, dzięki czemu, od ponad 150 lat mamy
precyzyjny i wiarygodny, statystyczny opis
naszego miasta. Tematyka prezentowanych
danych zmienia się wraz z upływem lat, ale
także w związku ze zmianą sytuacji politycz-

nej, ekonomicznej, a nawet swoistej mody
lub zapotrzebowania  na pewne informacje.

Wtym miejscu pragnę przedstawić
swoją pierwszą uwagę na temat
Rocznika. Dotyczy ona ciągle

(przynajmniej dla mnie) tajemniczej liczby lu-
dzi zawodowo zajmujących się stolicą, a raczej
zatrudnionych w jej administracji. Uważam, że
są nimi wszyscy pracownicy Urzędu m. st.
Warszawa  i jego komórek organizacyjnych,
pracownicy urzędów osiemnastu dzielnic, a
także radni wszelkich szczebli samorządu te-
rytorialnego. Tylko ile tych osób jest? Dane o
liczbie radnych są znane (60 radnych Rady
Warszawy i 409 radnych dzielnicowych), ale
ile osób pracuje w miejskiej administracji, te-
go niestety “Rocznik Statystyczny” nigdy nie
podawał i nie podaje. Moim zdaniem jest to
ewidentna luka tego cennego wydawnictwa,
albowiem liczby pracowników poszczegól-
nych urzędów - podane  w funkcji czasu - by-
łyby nadzwyczaj cennym narzędziem, służą-
cym do oceny jakości i wydajności admini-
stracji samorządowej i jej ewentualnej podat-
ności   na wpływy polityczne poszczególnych
ekip rządzących Warszawą. 

Przygotowując przed laty książkę pt.:
“Globalizacja a rozwój Warszawy”, do-
konałem oszacowania kosztów admi-

nistracji samorządowej w poszczególnych dziel-
nicach (wówczas - gminach) w przeliczeniu
na jednego mieszkańca danej jednostki admi-
nistracyjnej dla roku 2000. Na podstawie do-
stępnych danych (budżetowych) ustaliłem, że
w poszczególnych urzędach roczne obsłużenie
jednego mieszkańca kosztowało od 247 zł na
Targówku do 812 zł w Wilanowie. Jak z powyż-
szego widać, różnice w “sprawności” poszcze-
gólnych urzędów były znaczne. Niestety, ana-
logicznych danych “Roczniki” nie zamieszcza-
ły i nie zamieszczają, ale miejmy nadzieje, że
kiedyś do tego dojdzie. Ciekawostką jest nato-
miast (“Rocznik”, s. 100) że na 60 radnych Ra-
dy Warszawy aż 53 zaliczonych zostało do ka-
tegorii: “przedstawiciele władz publicznych,
wyżsi urzędnicy i kierownicy”. 

Tajemniczo ma się również   rzecz z
powierzchnią biur zajmowanych
przez Urząd m. st. Warszawa (ok. 30

adresów) oraz osiemnaście urzędów dzielni-
cowych. Jak ta sprawa wygląda?   Danych na
ten temat także nie ma w “Rocznikach Staty-
stycznych Warszawy”. Przydałoby się także ze-
branie i usystematyzowanie kosztów funk-
cjonowania miejskiej administracji w podzia-
le na “miasto” i “dzielnice”, z przeliczeniem na
jednego mieszkańca oraz liczby mieszkań-
ców obsługiwanych przez jednego urzędnika
danego urzędu (chodzi oczywiście o średnie
statystyczne).

Apropos dzielnic. W Roczniku Staty-
stycznym Warszawy 2014 dzielnice
praktycznie nie występują, jeśli nie li-

czyć tabeli na str.  82, w której   zamieszczo-
ne są dane o powierzchni poszczególnych
dzielnic. Do pewnego stopnia usprawiedli-
wieniem tego faktu może być drugie opraco-
wanie, wydane równolegle z Rocznikiem,
czyli “Panorama Dzielnic Warszawy w 2013
r.” Moim zdaniem - fakt ten nie zwalnia auto-
rów “Rocznika Statystycznego Warszawy” od
podania  w tym wydawnictwie podstawo-
wych danych o dzielnicach, z których kilka jest
wielkości obecnych miast wojewódzkich. Być
może, wielu osobom nie przyjdzie nawet do
głowy, że oprócz “Rocznika”, należy mieć jesz-
cze “Panoramę Dzielnic”, aby dowiedzieć się
czegoś np. o Ursynowie.

I nnym - moim zdaniem - ważnym te-
matem, którego nie ma w “Roczniku”,
są przemiany własnościowe nierucho-

mości w stolicy.  Wydaje mi się, że tematykę
tę można opisać statystycznie. Obecnie jest to
bardzo ważny problem społeczny, polityczny
i gospodarczy. Nie widzę przeszkód, by poda-
wać np. liczbę (dla danego roku) wystąpień
o zwroty, liczbę rozpatrzonych wniosków,
liczbę dokonanych zwrotów, ich powierzchnię
itd. Przed wojną miasto sprawozdawało po-
dział swojego terytorium pod względem wła-
sności (własność komunalna, własność Skar-
bu Państwa, własność Kościoła, własność pry-
watna itd.). Tego typu dane, chociaż bardzo
ogólne, wiele mówią o miejskiej gospodarce
i jej możliwościach. Doktor Andrzej Poczo-
butt-Odlanicki - w swojej pracy “Gospodarka
terenami w Warszawie” (Warszawa 1979) -
podał np., że w 1919 r. własnością komunal-
ną było 2,0% terytorium Warszawy, w 1928
r. - 9.0%, a w 1938 r. - 10,3%. Tego typu da-
ne są niezwykle wymowne, albowiem świad-
czą o długofalowej polityce miasta. Teraz
praktycznie nie ma żadnych informacji na
ten temat, jeśli nie liczyć faktu niemożliwości
wybudowania Szpitala Południowego na Ur-
synowie ze względu na brak   gruntu, na któ-
rym mógłby (bez przeszkód) stanąć.

Jak jednak wyglądała nasza stolica w
2013 roku?  W 2003 r. w Warszawie
mieszkało 1689,6 tys. osób, a w 2013 -

1724,4 tys. (na powierzchni 51  724 ha). Ozna-
cza to, że w ciągu dziesięciu lat przybyło 34,8
tys. mieszkańców, co stanowi wzrost zaledwie
o 2 proc. Mieszka w naszym mieście 933,2 tys.
kobiet, co sprawia, że statystycznie na 100 męż-
czyzn przypada 118 kobiet, co jest jednym z
wyższych wskaźników, licząc od II wojny świa-
towej (ostatni wyższy wskaźnik był w 1960 r. -
119). Statystycznie najwięcej pań na 100 męż-
czyzn (125) mieszka na Żoliborzu, a najmniej
(108) w Wesołej. Przyrost naturalny Warszawa
ma ujemny, toteż przed spadkiem liczby ludno-
ści ratuje migracja (na pobyt stały), która w
2013 r. wyniosła 8293 osoby  (w tym 5120 ko-
biet). Liczba pracujących na 1000 mieszkań-
ców od początku obecnego wieku utrzymuje się
na podobnym poziomie i wynosi 469. Spada
liczba osób w wieku produkcyjnym  - z 1113,4

tys. w 2005 do 1061,8 tys. w 2013. W tym sa-
mym okresie liczba osób w wieku poprodukcyj-
nym wzrosła z 335,3 tys. do 386,6 tys.   Licząc
ogólnie ludność w wieku przedprodukcyjnym
i poprodukcyjnym, w jej procentowym udziale,
notujemy wzrost z 52,5 do 62,4. 

Od 2010 r. szybko rośnie liczba bezro-
botnych. W 2010 r. było ich w War-
szawie 38  640,  a w 2013 - 54  842.

Z tej liczby 93 osoby podjęły pracę przy robo-
tach interwencyjnych, a 120 przy robotach
publicznych. W 2013 r. w gospodarce narodo-
wej pracowało 44  367 mieszkańców Ursyno-
wa, a 3364 było zarejestrowanych jako bezro-
botni.   W 2013 r. przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie brutto w gospodarce narodowej w
Warszawie wyniosło 5189,54 zł. Procentowo
najwięcej ludzi w wieku 65 lat i więcej miesz-
ka na Żoliborzu (24,3%), a najmniej (6,2%) na
Białołęce. Ursynów jest także stosunkowo mło-
dy (12,8% ludności ma 65 i więcej lat). W III
kwartale 2014 r. na Ursynowie przybyło 277
nowych, ale w tym samym czasie wyprowadzi-
ło się 348 mieszkańców.

Ciekawe są dane z zakresu gospodar-
ki komunalnej. Rośnie długość sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej, ga-

zowej, ciepłowniczej, ale maleje np. zużycie
wody (w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca) z 67 w 2000 r. do 47 metrów sześcien-
nych w 2013. Maleje długość linii tramwajo-
wych z 486 km w 2000 r. do 365 km w 2013.
Linii autobusowych - z 3383 km w 2008 r. do
2959 km  w 2013 r.  Przeciętna powierzchnia
użytkowa jednego mieszkania w Warszawie
w 2013 r. wynosiła 55,9 metra kwadratowe-
go, ale we Wrocławiu było to 70,7, a w Rze-
szowie 66,9.  W Roczniku nie podano - nieste-
ty - danych porównawczych dla stolic państw
Unii Europejskiej.

WWarszawie w 2013 r. zarejestro-
wanych było 1  022  262 samo-
chodów osobowych  w porówna-

niu z 736  752 w roku 2005. Tak więc obec-
nie na 1000 mieszkańców przypadają 592
samochody osobowe. W omawianym “Rocz-
niku” także tego współczynnika nie można -
z braku danych - porównać z innymi stolica-
mi UE. Warto może przypomnieć, że w 1970
r. było w Warszawie 60  393 samochodów
osobowych, co dawało 42 auta na tysiąc
mieszkańców.W roku 2000 w Warszawie by-
ło 341 szkół podstawowych, a w 2013 tylko
317. Przy czym  w tym okresie liczba uczniów
wzrosła z 91,3 tys. do 92,9 tys. Liczba liceów
ogólnokształcących zmniejszyła się z 213 w
2000 r. do 188 w 2013 r. W tym samym okre-
sie liczba studentów spadła  z 239,2 tys. do
220,6 tys.. Procentowo studenci w 2005 r. sta-
nowili 17,7, a w 2013 - tylko 13,7 ogólnej
liczby ludności miasta.  W latach 2000 - 2013
liczba lekarzy w przeliczeniu na 10 tys. miesz-
kańców spadła z 49,0 do 45,8, ale liczba ap-
tek wzrosła z 262 do 604.

N akłady inwestycyjne w przelicze-
niu na jednego mieszkańca w 2010
r. wynosiły 11  564 zł,  w 2011 r. -

11  798 zł, ale w 2013 już tylko 10  658 zł.   Na
str. 298 i następnych w “Roczniku” podane
zostały dane dotyczące przychodów, kosztów
i wyników finansowych przedsiębiorstw
działających  w Warszawie. W 2010 r. ich
“wynik finansowy na działalności gospodar-
czej” wyniósł   37  413,5 mln złotych; w 2012
- 32  510,6, a w 2013 - 29  499,1 mln zł. W
2013 r. - przy dochodach miasta wynoszą-
cych 12  222  732,7 tys. zł - z tytułu udziału
w podatku dochodowym od osób prawnych
(CIT), do kasy miasta wpłynęło 467  765,0
tys. zł, co stanowiło zaledwie 3,8% docho-
dów. Stolica żyje głównie z udziału w po-
datku dochodowym od osób fizycznych
(PIT), z którego w 2013 r. wpłynęło 3  688
162,0 tys. zł, tj. 30,1% wszystkich docho-
dów. W omawianym roku Warszawa wyda-
ła na inwestycje 1  820  460,2 tys. zł, co sta-
nowiło 15,0% wszystkich wydatków z bu-
dżetu miasta. Wydatki na oświatę i wycho-
wanie wynosiły 2,4 miliarda złotych, czyli
20,0% budżetuStraż Miejska w 2005 r. za-
blokowała koła   w samochodach 5349 razy,
a w 2013 już 11285 razy. W tym samym
okresie liczba nałożonych mandatów wzro-
słą z 90  972 do 210  140, ale liczba udzielo-
nych pouczeń spadłą z 243  848 do 83  555.

W wolnym i demokratycznym pań-
stwie, jakim jest obecnie Polska,
ludzie “głosują” nogami. Czyli

wybierają, jako miejsce zamieszkania te
miejscowości, gdzie ich zdaniem będzie im
lepiej. Wychodząc z tego punktu widzenia,
fakt zwiększenia liczby mieszkańców stoli-
cy Rzeczypospolitej  w ciągu dziesięciu lat o
dwa procenty - moim zdaniem - wystawia
niezbyt dobrą opinię  o atrakcyjności na-
szego miasta. Drożyzna - w porównaniu z in-
nymi regionami Polski. Malejąca liczba szkół
i lekarzy, zatłoczenie ulic, starzejąca się po-
pulacja, rosnąca liczba bezrobotnych, a tak-
że  nie najlepsze warunki mieszkaniowe   -
10. miejsce pod względem wielkości miesz-
kania wśród miast wojewódzkich pomimo
stosunkowo wysokich zarobków - nie czynią
z Warszawy “ziemi obiecanej”. Warszawie
od lat brakuje dobrego i odważnego pomy-
słu na przyszłość. Brakuje   pomysłu na mia-
rę przedwojennych projektów budowy Gdy-
ni oraz Centralnego Okręgu Przemysłowe-
go. Nie jest istotne, że wymienione pomysły
dotyczyły państwa, a nie miasta, ale ważne
jest to, że przełamywały pewne mentalne
ograniczenia. Tymczasem władze Warszawy
od dziesięcioleci nie mają wizji dokonania
cywilizacyjnego skoku i wprowadzenia mia-
sta do grona najwspanialszych stolic państw
Unii Europejskiej. Moim zdaniem, świad-
czą o tym m. in. dane przedstawione w oma-
wianym “Roczniku Statystycznym Warsza-
wy 2014”, którego lekturę polecam i reko-
menduję.
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Jedna z “cudownych bro-
ni” – hitlerowska technika
rakietowa w postaci tor-
ped powietrznych V1 i V2
mogła zadecydować o zwy-
cięstwie III Rzeszy w II
wojnie światowej. Stałoby
się to realne, gdyby nie zo-
stały rozpoznane w porę
przygotowania do jej udo-
skonalenia, masowej pro-
dukcji i zastosowania. 

Decydującą rolę w tym
rozpoznaniu odegrał
wywiad Armii Krajo-

wej. Już w drugiej połowie lat
trzydziestych ubiegłego wieku
do wywiadu polskiego dociera-
ły informacje, że Niemcy formu-
ją wielki kompleks militarny w
Peenemünde na wyspie Uznam.
Bliższe rozpoznanie wykazało,
że jest to ośrodek najnowszej
techniki rakietowej. Autorem
tych informacji był Wiktor Ka-
tlewski, pracownik polskiego
wywiadu wojskowego umiesz-
czony w Urzędzie Uzbrojenia
Marynarki Wojennej w Berlinie.
Niestety, jego dorobek poszedł
na marne, a on sam został stra-
cony po tym, gdy po zajęciu
przez III Rzeszę Polski wywiad
niemiecki przejął znaczną część
materiałów II Oddziału SG WP ,
pozostawionych m. in.w forcie
na warszawskiej Sadybie.

Sprawa niemieckiej tech-
niki rakietowej stała się
aktualna ponownie, gdy

na przełomie 1942/1943 r. wy-
wiad AK działający na Śląsku
uzyskał z Wiednia referat na te-
mat rozwoju owej techniki i wy-
twarzania rakiet w Pe-
enemünde. Materiały te dostar-
czył Rudolf Hutschinski, kon-

struktor zatrudniony w ośrodku
rozwoju lotnictwa wojskowego.
Uczynił to w zamian za wysta-
wienie jego rodzinie przez KG
AK listu gwarancyjnego na wy-
padek klęski III Rzeszy. Anglicy
zignorowali te materiały. Ale Od-
dział II KG AK potraktował je po-
ważnie i – w celu kontynuowa-
nia nad nimi pracy – powołał
specjalny Wydział pod krypto-
nimem “Lombard” na czele z
przybyłym z Londynu “cicho-
ciemnym” Stefanem Ignasza-
kiem “Nordykiem”. Pozyskał on
i opracował materiały wywia-
dowcze z Wielkopolski, Pomo-
rza i centrum Rzeszy. Wśród lu-
dzi sprzyjających działalności
“Lombardu” znalazł się zamiesz-
kały w Bydgoszczy, krytycznie
nastawiony do III Rzeszy Au-
striak Augustyn Träger, handlu-
jący porcelaną. Dostarczał on AK
(pod pseudonimem “Sęk”) wia-
domości z okolic Bydgoszczy i
Szczecina. Od swojego syna Ro-
mana, służącego w Wermachcie
w Peenemünde, dowiedział się,
że wystrzeliwane są tam z nad-
brzeżnych wyrzutni pociski tor-
pedowe przypominające małe
samoloty sterowane prawdopo-
dobnie radiem. Otrzymał także,
naszkicowany przez Romana,
plan ośrodka lokalizujący hale
montażowe i baraki mieszkalne
załogi. Przekazane o tym przez
“Lombard” do Londynu infor-
macje sprawiły, że Brytyjczycy
pojęli wreszcie wagę przygoto-
wywanej przez hitlerowską Rze-
szę broni rakietowej. Zapadła
więc na najwyższym szczeblu w
Londynie decyzja o likwidacji
niemieckiej bazy w Pe-
enemünde. Zmasowany brytyj-

ski atak lotniczy w nocy 17/18
sierpnia 1943 r. zniszczył znacz-
ną część ośrodka, co wybitnie
opóźniło produkcję “latających
torped”. Kolejne alianckie nalo-
ty uświadomiły Niemcom, że w
Peenemünde nie jest możliwe
kontynuowanie prób z tą bro-
nią. Zdecydowali, w związku z
tym, rozproszenie jej wytwarza-
nia na obszarze III Rzeszy, m.
in.w podziemnej fabryce w Nor-
dhausen w górach Harzu. Do

prób z V2 przeznaczyli poligon
artyleryjski SS Pustków-Blizna
pomiędzy Mielcem a Dębicą na
obszarze okupowanej Polski.
Pierwszą rakietę odpalono stąd
5 listopada 1943 r. “Lombard”
otrzymał o tym informację jesz-
cze przed nowym rokiem od
swojego wywiadowcy Aleksan-
dra Pieńkowskiego “Klimonta” i
umieścił w tym rejonie kolejne-
go informatora. Wiadomości za-
częły napływać do “Lombardu”
coraz częściej. Zdobywano suk-
cesywnie także szczątki prób-
nych rakiet, które eksplodowały
również w znacznej odległości
od rubieży poligonu.Zbierali je
ludzie rozmieszczeni w ramach
sieci wywiadu AK. Trwała więc –
chyba niezauważona przez oku-
panta –polsko-niemiecka rywa-
lizacja w lokalizowaniu i zbiera-
niu szczątków rakiet spadają-
cych w maksymalnym zasięgu
w strefie od środkowego Bugu
do środkowej Pilicy.

Wtej właśnie strefie –
co widziałem osobi-
ście wielekroć w do-

rzeczu Drzewiczki – można było
(niekiedy nawet kilka razy dzien-
nie) dostrzec nagły błysk na du-
żej wysokości, następnie rozcią-
gającą się od tego punktu pio-
nowo ciemną smugę i po chwili
usłyszeć głośny wybuch naziem-
ny. Wśród mieszkańców tej stre-
fy narastał strach spowodowa-
ny takimi zjawiskami. Gdy w po-
łowie kwietnia 1944 r. znajdo-
wałem się na lekcji w szkole pod-
stawowej w Rusinowie (wtedy
w powiecie opoczyńskim, obec-
nie w przysuskim), jedna z ta-
kich “torped” uderzyła w ziemię
w miejscowości zwanej Zalesie
Janikowskie, w odległości 4 km.
Po zakończeniu lekcji pobiegłem
do miejsca wybuchu z moim ró-
wieśnikiem Tadeuszem Gołac-
kim, którego starszy brat Stani-
sław Czesław poległ w 1941 r.
jako dowódca samolotu brytyj-
skiego wracającego z nalotu
bombowego na niemiecką Ko-
lonię. Dość szybko odnaleźliśmy
miejsce eksplozji i obejrzeliśmy
jej skutki.

Następnego dnia po
tym wydarzeniu na-
uczyciel i kierownik

szkołyFranciszek Krzywaźnia
polecił mi, abym pozostał w
szkole po lekcjach. Gdy byliśmy
już sami, nauczyciel - wiedząc,
że byłem w Zalesiu - wypyty-

wał o różne szczegóły związane
z upadkiem rakiety. Dociekał
głównie, czy tam na miejscu zo-
stały widoczne szczątki po tej
rakiecie. Uzyskawszy odpo-
wiedź twierdzącą, zapropono-
wał: “A może zrobilibyśmy sobie
wycieczkę do tego miejsca?” I
będąc pewny, że nie odmówię
mu przewodnictwa, niezwłocz-
nie ruszył w drogę, wymachując
laską, którą zwykle zabierał
udając się na dalszy spacer po
okolicy. Na miejscu, w Zalesiu,
obejrzeliśmy (ja ponownie, on
po raz pierwszy) skutki eksplo-
zji: lej o dużej średnicy i głębo-
kości, ziemię rozrzuconą na
znaczną odległość, zniszczony
młody las na obrzeżach pola i
zniszczoną częściowo chałupę
Wójcików, położoną w znacz-
nej odległości od epicentrum.
W dużej izbie, w środku glinia-
nej polepy, tkwił głaz przynie-
siony tu siłą wybuchu po prze-
biciu dachu i sufitu. W izbie tej,
podobnie jak wczoraj, tkwiła
wciąż, opiekując się małym
dzieckiem, oszołomiona zda-
rzeniem babcia Wójcikowa.

Franciszek Krzywaźnia
ubolewał z powodu nie-
szczęścia Wójcików, co

wyrażał z przejęciem. Ale – jak
się okazało –  główny cel jego tu-
taj przybycia był inny. Ogląda-
jąc rozmiary i charakter znisz-
czeń, czynił on uwagi na temat
domniemanych rozmiarów i po-
staci eksplodującego obiektu
oraz rodzaju i siły jego ładunku.
Najbardziej jednak interesowały
go szczątki rakiety, które moż-
na było znaleźć w promieniu kil-
kudziesięciu, a w mniejszych ilo-
ściach nawet w promieniu kil-
kuset metrów od epicentrum.
Zebraliśmy więc pośpiesznie kil-
ka upatrzonych wcześniej takich
szczątków, jak: cewkowe zwoje
żółtordzawego drucika, części
urządzeń, blaszki i kilka (wielko-
ści dłoni) poszarpanych blach
chyba duraluminiowych. Po kil-
ku dniach zgłosił się po te “zdo-
bycze” nieznany mi człowiek.
Dopiero wiele lat później dowie-
działem się, że był to wysłannik
“Jastrzębia”, to jest Edwarda
Wiórkiewicza, komendanta Re-
jonu AK “Olszyna” obejmujące-
go Gminy Rusinów, Skrzyńsko,
Przysucha, Goździków, a wrę-
czone mu szczątki rakiety zbie-
rane były w ramach operacji
“Lombard”.

I stotne znaczenie dla roz-
poznania niemieckiej “cu-
downej broni” oraz wypra-

cowania przez aliantów skutecz-
nych przedsięwzięć w jej zwal-
czaniu miało w tym wyścigu za-
bezpieczenie przez wywiad AK
niewybuchu rakiety V2 w pobli-
żu wsi Mężenin koło Sarnak nad
Bugiem w połowie maja 1944 r.
Trzymetrowy korpus wrył się
tam w ziemię z nieuszkodzoną
komorą spalania silnika. Ludzie
z siatki “Lombardu” wykonali je-
go zdjęcia i po wielu tarapatach
doprowadzili do jego zabrania
przez prof. Janusza Groszkow-
skiego i inż. Antoniego Kocjana.
Ustalono m. in., że paliwem ra-
kiety jest nadtlenek wodoru w
80-procentowym stężeniu zmie-
szany ze spirytusem. Następnie
wyniki badań, wraz z najważ-
niejszymi częściami rakiety, zo-
stały – nocą 25/26 lipca 1944 r.,
w ramach lotniczej operacji
“Most” – dostarczone do Wiel-
kiej Brytanii. Na lotnisku w Lon-
dynie na zdobyte tym sposobem
przez AK materiały czekał osobi-
ście premier Winston Churchill.
Zdobycz ta posłużyła do osta-
tecznego rozpoznania rakiet V1
i V2. A głównodowodzący siłami
alianckimi na Zachodzie, póź-
niejszy prezydent Stanów Zjed-
noczonych, Dwight Eisenhower,
stwierdził po wojnie, że gdyby
Niemcy zdążyli z udoskonale-
niem i masową produkcją tych
pocisków, to sojusznicza inwa-
zja na kontynent europejski by-
łaby niemożliwa. Oznacza to
uznanie wkładu wywiadu pol-
skiego w rozpracowanie i uniesz-
kodliwienie niemieckiej “cudow-
nej broni”, która mogłaby za-
pewnić zwycięstwo III Rzeszy.

**Kierownikiem niemieckiego
ośrodka doświadczalno-produk-
cyjnego w Peenemunde - jak oka-
zało się później - był Werner von
Braun (1912-1977), fizyk, eks-
pert w zakresie balistyki i broni
rakietowej, “ojciec” rakiet typu
“V”, przejęty w 1945 r. przez wy-
wiad północnoamerykański. Stał
się on - po przejściu przez spe-
cjalny obóz Fort Hunt koło Wa-
szyngtonu - jednym z głównych
(a przez wielu znawców uzna-
wanym za najwybitniejszego)
twórców programu podboju Ko-
smosu Stanów Zjednoczonych. 

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

Polski wkład w rozpoznanie hitlerowskiej techniki rakietowej

Walka o tajemnicę V1 i V2



1 7

W Szkole Podstawowej nr 336
im. Janka Bytnara “Rudego”
przy ul. Witolda Małcużyskiego
na Ursynowie odbyła się 27
marca uroczystość z okazji 10.
rocznicy odsłonięcia pomnika
“W Hołdzie Dzieciom Warsza-
wy”, 72. rocznicy Akcji pod Ar-
senałem oraz zbliżającej się 70.
rocznicy zakończenia II wojny
światowej.

Święto Szkoły uświetnili obecnością:
zastępca burmistrza Dzielnicy Ursy-
nów – Wojciech Matyjasiak, przewod-
nicząca Rady Dzielnicy Ursynów – Te-
resa Jurczyńska-Owczarek, inspektor
Wydziału Oświaty – Małgorzata To-
nia-Ongirska i Magdalena Gogacz , sio-
strzenica Janka Bytnara – Barbara Bor-
kowska, przewodniczący Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Szarych
Szeregów – prof. dr hab. Wojciech Wol-
ski, sekretarz Środowiska Żołnierzy Ba-
talionu „Zośka” – Jakub Nowakowski,
powstańcy warszawscy: Krystyna

Deczkowska i Daniela Ogińska, Anna i
Bogdan Rowińscy  

z Fundacja Cichociemnych Żołnie-
rzy Armii Krajowej, Marek Kulesza z
Fundacji Edukacja Dla Bezpieczeństwa,
Piotr Mrazek – syn  Cichociemnego Żoł-
nierza AK Zbigniewa Mrazka, Marek
Matuła - komendant Związku Strzelec-
kiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego
oraz dowódca jednostki strzeleckiej nr
5001 im. Dywizjonu Huzarów Śmierci
-  sierżant Michał Józefowski, przedsta-
wiciel Grupy Historycznej „Zgrupowa-
nie Radosław” – Bogdan Bednarczyk,
prezes Zarządu Koła Związku Komba-
tantów Rzeczypospolitej i Byłych Więź-
niów Politycznych -– Janusz Maksymo-
wicz, przedstawiciel Związku Komba-
tantów Rzeczypospolitej Polskiej i By-
łych Więźniów Politycznych – Antoni
Latoszek, reżyser filmu o Szarych Sze-
regach – Włodzimierz Dusiewicz, ksiądz
proboszcz – Edward Nowakowski, wi-
ceprzewodnicząca NSZZ “Solidarność”
– Barbara Miecznikowska, przedstawi-

ciel Rady Rodziców – Ilona Świniarska,
żołnierze z Batalionu Reprezentacyj-
nego Wojska Polskiego, dyrektorzy
szkół publicznych i niepublicznych oraz
przedszkoli, rodzice, harcerze oraz
przyjaciele szkoły. 

W uroczystości brały także udział
poczty sztandarowe: sztandar Batalio-
nu „Zośka”, sztandar Społecznego Gim-
nazjum i Liceum Ogólnokształcącego
nr 4 im. Żołnierzy Batalionu „Parasol”,
sztandar Liceum Ogólnokształcącego
nr 70 im. Aleksandra Kamińskiego,
sztandar Gimnazjum nr 94 im. Cicho-
ciemnych Spadochroniarzy Armii Kra-
jowej, sztandar Zespołu Szkół nr 1 STO
im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, sztan-
dar Gimnazjum nr 95 im. Ignacego Ja-
na Paderewskiego, sztandar Szkoły
Podstawowej nr 330 im. Nauczycieli
Tajnego Nauczania, sztandar grupy hi-
storyczno-edukacyjnej „Zawisza” z Sza-
rych Szeregów oraz sztandar Szkoły
Podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara
„Rudego”.

Pani Dyrektor podkreśliła znaczenie
wychowania patriotycznego, powołując
się na słowa Patrona „Życie jest coś war-
te jeśli jest służbą”. Są one mottem mo-
bilizującym do wielu działań związa-
nych z rozpowszechnianiem pamięci i
tradycji patriotycznej w szkole. Ten rok
poświęcony jest Żołnierzom Cichociem-
nym, a rok przyszły Żołnierzom Nie-
złomnym – Wyklętym. 

W trakcie uroczystości dyrektor
SP336 Lucyna Bieniasz-Ząbek otrzy-
mała od Grupy Historycznej „Zgrupo-
wanie Radosław” dyplom i pamiątkową
odznakę dla szkoły za krzewienie ducha
patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży.

Burmistrz Wojciech Matyjasiak wrę-
czył dyplomy laureatom szkolnych
konkursów patriotycznych, które zo-
stały zorganizowane z okazji Święta
Szkoły. Nagrodzone zostały klasy: 1g,
4b oraz 5b.

Wspaniała, wzruszająca, na bardzo
wysokim poziomie akademia przygo-
towana przez uczniów szkoły pod kie-

runkiem Urszuli Żarnoch i Mateusza
Twardowskiego (scenariusz i reżyse-
ria), Barbary Krasnopolskiej-Żmudy
(oprawa muzyczna) i Ewy Mamcarz
(dekoracja) przeniosła zebranych w
czasy II wojny światowej. Młodzi arty-
ści przypomnieli wszystkim, jak waż-
na jest pamięć i tożsamość, jak wiele
zawdzięczamy tym, którzy walczyli o
wolność naszej ojczyzny. Naszym obo-
wiązkiem jest wychowywać w szacun-
ku do tradycji, bo bohaterowie II woj-
ny światowej “szli, by walczyć o Twój
dom...”.

Na zakończenie uroczystości goście
obejrzeli wystawę w Izbie Historycznej
im. Bohaterów II Wojny Światowej. Eks-
pozycja przygotowana przez Jolantę
Szolginię została poświęcona Żołnie-
rzom Cichociemnym AK. 

“Jestem dumna z tej szkoły” – tymi
słowami podziękowała nauczycielom
przewodnicząca Rady Dzielnicy Ursy-
nów – Teresa Jurczyńska-Owczarek. 

K o m i s j a  P a t r i o t y c z n a

W dniach 21.03-30.03
2015 r. w X Liceum Ogól-
nokształcącym im. Królo-
wej Jadwigi w Warszawie
pojawili się rzadcy goście. 

Była to wizyta z „Cyklu zbli-
żeń: Polska i Ameryka bliżej sie-
bie- wymiana uczniowska
Memphis-X LO” w ramach
Memphis in May International
Festival. Jako jedyna szkoła w
Polsce X Liceum Ogólnokształ-
cące im. Królowej Jadwigi zo-
stało wylosowane do uczestnic-
twa w międzynarodowym pro-
gramie International Festival
Memphis in May!

Gościliśmy uczniów z Ame-
ryki w naszych domach, w szko-
le na lekcjach, uczyliśmy ich ję-
zyka polskiego, historii i kultury
naszego kraju. 

Młodzież amerykańska słu-
chała wykładu na Politechnice
Warszawskiej, zwiedziła m. in.
Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, Muzeum Fryderyka Cho-
pina i Łazienki Królewskie oraz
warszawską Starówkę. 

Uczyliśmy naszych kolegów
zza oceanu tańczyć poloneza,
częstowaliśmy przysmakami
polskiej tradycyjnej kuchni i
świetnie razem bawiliśmy się

na XVII Konkursie Piosenki An-
gielskiej.

Chociaż wizyta nie była długa,
pozwoliła nawiązać przyjaźnie,
które będą podtrzymane pod-
czas wizyty uczniów z Królówki
w Memphis w dniach 9-20
kwietnia 2015 r. Cieszy nas bar-
dzo, że amerykańskim uczniom
podobała się Warszawa, a w na-
szej szkole czuli się znakomicie! 

W czasie wymiany powstał mul-
timedialny dziennik pobytu
uczniów ze Stanów, który będzie
promował Polskę, Warszawę i na-
szą szkołę na Festiwalu w Mem-
phis w maju 2015 r. E w a  B r d a k

Rada Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy podjęła uchwałę o nadaniu Kangurowi z Sadyby
tytułu Honorowego Obywatela Mokotowa. Nadzwyczajna sesja odbyła się w środę 1 kwietnia w
Urzędzie Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27. Sympatyczny ssak będzie miał również swoje
miejsce w nowym logo Mokotowa. Prace projektowe rozpoczną się w najbliższych dniach. M M

W “Klubotece Dojrzałego
Człowieka” na ul. Lancie-
go odbyło się we wtorek
nietypowe spotkanie Wiel-
kanocne. 

Gdaczący Kurczak wkroczył
do sali z jajeczkiem, a Pani Wio-
sna pięknie i barwnie opowiada-
ła o zwyczajach związanych z
Wielkanocą. Gospodynie spotka-
nia Madzia i Irenka swoimi stro-
jami stworzyły niesamowity, ra-
dosny, a jednocześnie ciepły kli-
mat. Choć za oknem deszcz, tu
wszyscy mieli świetne humory.

Klubowicze licznie dopisali
przynosząc ze sobą małe Conieco.
Tradycyjne babki, makowce i ser-
nik na Wielkanocny stół dostar-
czyła firma ,,Oskroba”. K D C

Szli kiedyś, by walczyć o Twój dom...

W hołdzie Dzieciom Warszawy w szkole nr 336

Ameryka w „Królówce”Jajeczko z Kurczakiem

Kangur w herbie Mokotowa
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Obraz zamkniętej od ponad pięciu lat i
niszczejącej restauracji “Baszta” w Py-
rach po prostu rani serce. A przecież po-
cząwszy od lat sześćdziesiątych ubiegłe-
go stulecia, aż do transformacji ustrojo-
wej w 1989 r. była to jedna z najmodniej-
szych i najchętniej odwiedzanych restau-
racji w Warszawie. 

Zdobycie miejsca w piątkowy lub sobotni wie-
czór graniczyło z cudem. Bywali tam dosłownie
wszyscy, od peerelowskiego premiera Józefa Cy-
rankiewicza i biznesowej elity tamtych lat, po do-
mniemanego szefa pruszkowskiej mafii „Pershin-
ga”, zapalonego wielbiciela pobliskich wyścigów
konnych. 

Historyczny przekaz powiada, że willa, która
powstała w 1896 r., została zaprojektowana przez
Władysława Marconiego. Miała jakoby służyć do
odpoczynku członkom rodziny Branickich, którzy
często polowali w pobliskim Lesie Kabackim. Inne
źródła podają, że Marconi zaprojektował willę na
zlecenie Jana Fruzińskiego, znanego wówczas cu-
kiernika, zwanego królem warszawskiej czekola-
dy. Natomiast  kolejny przekaz, iż “w 1959 roku
niszczejący budynek kupił Stefan Struziński i otwo-
rzył w nim restaurację” wydaje się nieprawdziwy.
Z informacji uzyskanych przez nas z pierwszej rę-
ki, bo od ostatniego właściciela “Baszty” Michała
Staniszewskiego, który był częstym gościem w re-
dakcji „Passy”, wynika, iż w 1959 faktycznie zaczę-
to w willi Marconiego żywić gości, ale nie pod szyl-
dem “Restauracja”, lecz “Jadłodajnia”. I otworzył
ją nie Stefan Struziński, ale Stefan Staniszewski, oj-
ciec Michała, Grzegorza i Wandy, którzy po latach
przejęli po nim zakład. Być może Staniszewski-
-senior pokątnie kupił willę od Struzińskiego, bo w
tych czasach handel mającymi rys historyczny nie-
ruchomościami był nielegalny. 

Michał Staniszewski często opowiadał o pery-
petiach ojca, związanych z prowadzeniem “Basz-
ty”. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdzie-
siątych było nie do pomyślenia, aby osoba fizycz-
na posiadała prywatną restaurację, stąd zapewne
pomysł rozpoczęcia działalności gastronomicz-
nej pod szyldem jadłodajni, ponieważ taka na-
zwa mniej raziła komunistycznych decydentów.
Ponoć Staniszewski-senior miał w magazynie spe-
cjalny ubiór, który przywdziewał udając się do
urzędów, szczególnie do “skarbówki”. Był to
zgrzebny płaszcz przepasany sparciałym paskiem
i znoszone kamasze z widoczną dziurą na czubku.
Chodziło o to, żeby pod żadnym pozorem nie na-
razić się na podejrzenie prowadzenia działalności
przynoszącej zyski. Urzędnik miał odnieść wraże-
nie, że oto przychodzi do niego międlący czapkę

w dłoni nędzarz, który, owszem, dłubie coś pry-
watnie, ale ledwo wiąże koniec z końcem. Tak
przebiegła i przemyślana taktyka przez lata przy-
nosiła owoce. Wraz z upływem lat życie “prywa-
ciarzy” w PRL stawało się coraz bardziej znośne,
choć bez sutych łapówek trudno było marzyć o
prowadzeniu jakiejkolwiek działalności gospo-
darczej. Pan Stefan Staniszewski poruszał się w ko-
munistycznej rzeczywistości nadzwyczaj sprawnie
i pozostawił dzieciom restaurację w studium ab-
solutnego rozkwitu.

W końcu lat sześćdziesiątych „Baszta” była re-
stauracją bardzo modną, ale apogeum jej popular-
ności przypadło na lata siedemdziesiąte. Po śmier-
ci Stefana Staniszewskiego prowadzili ją na zmia-
nę, w cyklach kwartalnych, synowie Michał i Grze-
gorz. Knajpa słynęła ze znakomitej kuchni, a po
garmażerkę własnego wyrobu przyjeżdżali sma-
kosze z najdalszych zakątków stolicy. Lokal często
wynajmowała ambasada amerykańska, np. na
gale związane z pobytem w Polsce pierwszego
człowieka na Księżycu Neila Armstronga, czy
gwiazdy Hollywood Jane Fondy, która tak ostro
pląsała na parkiecie, że opuściła restaurację bla-
dym świtem w jednym tylko pantofelku na szpil-
ce. Drugi padł łupem Michała. 

W styczniu 1972 w historycznej knajpce gości-
li dziennikarze również historycznej redakcji
„Przeglądu Sportowego”, świętując z lekkim opóź-
nieniem 50-lecie tej gazety, a wśród gości honoro-
wych znalazł się Gustav Vlk, naczelny redaktor
„Československiego Sportu”, mający wyjątkowy
sentyment do Warszawy, bowiem w 1944 był bo-
daj jedynym Czechem walczącym w Powstaniu.
Do “Baszty” często podjeżdżali „na lufę” bezpiecz-
niacy wożący sławnego opozycjonistę Jacka Kuro-
nia na przesłuchania – z więzienia do Warszawy.
Rozkuwali go, kierowca i Kuroń jedli posiłek, a
dwóch smutnych z obstawy wypijało do posiłku
ćwiartkę wódki. Nie więcej. Wizyty odbywały się
w osobnym pokoiku na pięterku i upływały w mi-
łej oraz pełnej zrozumienia atmosferze. 

Po śmierci Grzegorza prowadzenie „Baszty”
przejął Michał, ale knajpa z miesiąca na miesiąc
podupadała. W dniu 1 lipca 2009 r. zakończyła
pięćdziesięcioletni żywot. Michał przeżył ją tylko
o pięć miesięcy, zmarł bowiem na chorobę nowo-
tworową 2 grudnia tego samego roku. Spadkobier-
cy w osobach dzieci byłych właścicieli nie potra-
fią się między sobą dogadać, więc ten wspaniały
zabytkowy obiekt stoi pusty i niszczeje. A szkoda,
bo “Baszta” to nie tylko historia Ursynowa, to hi-
storia całej powojennej gastronomii w mieście sto-
łecznym Warszawa.  

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

W minioną niedzielę Dom Sztuki SMB “Jary” spełnił życzenie ursynowskiej
publiczności, która od dłuższego czasu nalegała, by w tutejszym Teatrze Za Dalekim
powtórzyć monodram napisany i wygłaszany przez Andrzeja Seweryna p.t. “Mój
Molier”, w opracowaniu muzycznym Pawła Sztompke.

Przedstawienie zaszczycili swą obecnością przedstawiciele władz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy:
Zastępca Burmistrza Łukasz Ciołko, Przewodniczący Komisji Kultury i Komunikacji Społecznej Kamil
Orzeł oraz Członek tejże Komisji Ryszard Zięciak.

Przybył również dyrektor innej spółdzielczej placówki kulturalnej, Natolińskiego Ośrodka Kultury,
Piotr Janiec. 

Andrzej Seweryn dawał do zrozumienia, że po tym, jak pierwszy raz zaprezentował się w tym
monodramie, wprowadził do niego pewne zmiany. W myśl starego francuskiego powiedzenia: “lepsze
wrogiem dobrego”, można się było obawiać, iż skreślenia, dopiski czy przestawienia w tekście, bądź
inne rozłożenie akcentów w interpretacji aktorskiej, nie posłuży “Mojemu Molierowi”. Nic takiego się
nie stało (poprawki były chyba zresztą kosmetyczne); przeciwnie - spektakl jest teraz jeszcze lepszy,
jeszcze zabawniejszy, przeto trudno się dziwić, że kiedy dobiegł końca, publiczność w Teatrze Za
Dalekim, klaszcząc z całych sił, powstała z miejsc.

“Mój Molier” nawiązuje do “Szkoły żon”. Seweryn relacjonuje historię nieodwzajemnionej miłości
Arnolfa do swojej wychowanicy Agnieszki, kochającej innego mężczyznę. Bohaterowie, nieświadomi
faktu, że są “wierzchołkami” tego samego trójkąta miłosnego, często zwierzają się jedno drugiemu z
czegoś, o czym osoba słuchająca akurat nie powinna była usłyszeć. Seweryn, wygrywając to komediowe
qui pro quo, przechodzi samego siebie, podobnie, jak w jednej z ostatnich scen, w której Arnolf
rozpaczliwie błaga Agnieszkę, by go pokochała i poślubiła: komizm w mgnieniu oka zmienia się wtedy
w tragizm. Tego się nie da opisać, to trzeba było zobaczyć na własne oczy, tego trzeba było wysłuchać.

A kiedy aktor nie wcielał się w którąś z postaci Molierowskich, był na scenie samym sobą, rozmawiał
z publicznością i czynił dowcipne, choć często nie pozbawione sarkazmu, dygresje dotyczące teatru,
samego Moliera, czy współczesnej kultury. W tym też był znakomity.

Nie trzeba dodawać, że wszystkie miejsca na widowni Domu Sztuki zostały zajęte. Dzięki
sfinansowaniu spektaklu ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy publiczność miała te bajeczne
półtorej godziny obcowania ze sztuką mistrza słowa i gry aktorskiej gratis. B A U

W ramach obecności Gale-
rii Działań SMB “Imielin”
w ursynowskich szkołach
odbywają się cykliczne po-
kazy, wykłady i akcje ar-
tystów prezentujących
różnorakie style i zainte-
resowania. 

Dorobek tejże galerii, jej wyso-
ki poziom artystyczny, a przede
wszystkim zaangażowanie w
edukację miało kolosalny wpływ
na szczególne honorarium tzn.
Grand Prix za najlepszy projekt
w zakresie edukacji artystycz-
nej. Nastąpiło to w roku 2013.

Jako nauczyciel plastyki Gim-
nazjum im. Batalionu AK “Para-
sol” jestem szczególnie wdzięczny
szefowi tej galerii. Nie ma roku
szkolnego by Jacek Ojda ps. “Fre-
do” nie zaproponował jakiegoś
działania w zakresie edukacji arty-
stycznej. To on inicjuje i zaprasza
ciekawe osoby związane z nurtem
sztuki współczesnej popularnie
nazywanej postmodernizmem
Oczywiście działalność ta byłaby
niemożliwa bez wsparcia Wydzia-
łu Kultury Dzielnicy Ursynów.

Każdy kto zna się na pedago-
gicznym rzemiośle wie, ile świe-
żości wlewają takie spotkania.
Jak młodzież się cieszy, odrywa
od monotonnej jednostki lekcyj-
nej. Jak włącza się w działania
inne od standardowych wykła-
dów i ćwiczeń.

Tak było i teraz. Gościliśmy
adiunkta z Wydziału Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych Arka-
diusza Karapudę. Przygotował
on solidną lekcję na temat kolo-

ru. Złożył się nań pokaz dorobku
artystów zainteresowanych kolo-
rem. Od mistrzów weneckich po
czasy obecne. 

Potem były ćwiczenia pla-
styczne, w których uczniowie
musieli znaleźć wspólne miejsce
dla zmieszania kolorów dopeł-
niających. Powstały drzewa,
stwory i inne figury wypełnione
plamkami koloru.

Wybrano “wściekłe” zestawie-
nie. Czerwień i zieleń. Gdy przy-
mrużymy oczy kolory te wydają
się mieć jednakową jasność. Ale
zmieszane dopełniają się do sza-

rości. I to było to odkrycie. Takie
swoiste zadziwienie w teorii ko-
lorów, z którymi przebywamy,
otaczamy się, a jednak obojęt-
nie przechodzimy. To kolejna
lekcja, która wzbogaciła naszych
gimnazjalistów. 

Nauczeni koła barw pójdą w
świat, by dobierać kolory w spo-
sób sensowny. Wszak niewielu
ludzi czuje barwy, a jeszcze
mniej umie je łączyć ze sobą, by
cieszyły oko w zestawieniach
kontrastowych i harmonijnych.
Dziękujemy za te szczególne
lekcje. R o m a r t

Choć Armstrong przyleciał tam prosto z Księżyca... “Mój Molier” w Teatrze Za Dalekim

Artyści zaprezentowali różnorakie style

Historyczna knajpa marnieje Andrzej Seweryn na bis...

Różnokolorowa Galeria Działań
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W niedzielę 19 kwietnia
zza wyścigowego muru,
biegnącego wzdłuż ulicy
Puławskiej, rozlegnie się
pierwszy w tym sezonie tę-
tent ścigających się koni. W
sezonie 2015 zaplanowano
na Służewcu rozegranie 54
dni wyścigowych. To o je-
den dzień mniej niż w roku
ubiegłym.  

Pierwsza w tym sezonie
bomba pójdzie w górę o
godz. 15.00. Zamknię-

cie sezonu  nastąpi w niedzielę
22 listopada. Tegoroczna goni-
twa Derby (pula nagród 175 tys.
zł) zostanie rozegrana 5 lipca,
Derby arabskie – 26 lipca, Dzień
Arabski i Nagroda Europy
(148.750 zł) – 23 sierpnia, a
Wielka Warszawska (218.750 zł)
– 27 września. W dniach 27-31
maja odbędzie się w Warszawie
konferencja IFAHR (Internatio-
nal Federation of Arabian Horse
Racing), czyli międzynarodowej
federacji wyścigów koni arab-
skich. Światowi potentaci konia
czystej krwi po raz pierwszy bę-
dą obradować w Polsce, co jest
dla całego naszego kraju, PKWK
(polskiego Jockey Clubu) i orga-
nizatora gonitw na Służewcu
wielkim wyróżnieniem. 

Zacieśniająca się z roku
na rok współpraca kie-
rownictwa Oddziału

Wyścigi Konne Totalizatora
Sportowego i PKWK z organiza-
torami wyścigów znad Zatoki
Perskiej daje owoce. Patronat
nad mityngiem w dniu 31 maja
objął H.H. Sheikh Mansour bin
Zayed Al Nahyan ze Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich. Z tej
okazji nagroda Ofira otrzymała
nazwę Sheikh Zayed bin Sultan
Al Nahyan International Cup, a
pula nagród  wzrosła aż do 140
tys. złotych, z czego 80 tysięcy
otrzyma zwycięzca tego wyści-
gu. 26 lipca to na Służewcu Qa-
tar Day, którego punktem kul-
minacyjnym będą arabskie Der-
by z pulą nagród 112 tys. zł.

Szczególnie cieszy zaintereso-
wanie warszawskim hipodro-
mem ze strony bogatych Katar-
czyków, którzy finansują goni-
twę Łuk Triumfalny w Paryżu,
najwyżej dotowany wyścig dla
folblutów w Europie z pulą na-
gród 4 mln euro. Mówi się, że
Katarczycy planują w najbliższej
przyszłości uczynienie Służewca
centralnym torem europejskich
wyścigów dla koni czystej krwi
arabskiej. Od 6 do 24 lipca wyści-
gi konne będą rozgrywane na
torze w Sopocie, natomiast
dwudniówka w dniach 13/14
czerwca nie odbędzie się, ponie-
waż na Służewcu zaplanowano
w tych dniach Orange Warsaw
Festival.

Do sezonu zgłoszono
1257 koni – 740 folblu-
tów (194 zagranicznej

hodowli), 403 araby (70) oraz

60 koni półkrwi. Rozgrywane
będą również wyścigi kłusaków
francuskich. W tym sezonie za-
debiutuje na torze 277 dwulat-
ków, z czego tylko 65 z zagra-
nicznej hodowli, co napawa
umiarkowanym optymizmem,
jak idzie o rozwój rodzimego
chowu folblutów. Martwi nato-
miast fakt, że trzyletnie folbluty,
czyli przedstawiciele rocznika
derbowego, są najmniej liczną
grupą koni tej rasy (217).

Czteroletnich i starszych
folblutów jest nieco
więcej (246). W tym

sezonie zadebiutuje 218 trzylet-
nich arabów, rocznik derbowy
liczy okrągłe 100 koni, a star-
szych arabów jest tylko 86. Pula
nagród w sezonie 2015 wyniesie
8.303.750 złotych, z czego
5.363.750 zł padnie łupem wła-
ścicieli folblutów, 2.744.000 wła-

ścicieli koni czystej krwi, a 196
tysięcy przeznaczono dla trium-
fatorów gonitw dla  kłusaków
(22 wyścigi). Natomiast pula na-
gród w gonitwach płotowych (9)
przekroczyła 180 tys. zł. Nie ma
w tegorocznym planie wyścigo-
wym gonitw dla półkrewków,
jeśli konie te w ogóle zaprezen-
tują się warszawskiej publiczno-
ści, to wyłącznie w wyścigach
pokazowych. Gonitwa Oaks dla
klaczy pełnej krwi z rocznika
derbowego odbędzie się we
Wrocławiu. Dwuletnie folbluty
po raz pierwszy wyjdą na start
27 i 28 czerwca. Każdy z sześciu
wyścigów, przeznaczonych wy-
łącznie dla koni wpisanych do
Polskiej Księgi Stadnej Koni Peł-
nej Krwi Angielskiej (PSB), bę-
dzie miał pulę nagród 35 tys.
złotych, czyli o 3,5 tys. więcej
niż w roku ubiegłym.

Zwyścigowych ciekawo-
stek na czoło wysuwa
się informacja o po-

wrocie na Służewiec trenera
Sławomira Walotka, który przez
9 lat pracował Jockey w Hong
Kongu (Happy Valley Raceco-
urse). Warto przypomnieć, że
pan Sławomir ma m. in. na kon-
cie sukces w Derby. W 1999 r.
trenowany przez niego ogier
Country Club, który później
okazał się pożytecznym repro-
duktorem, wygrał gonitwę o
Błękitną Wstęgę w czasie
2:29.4. Od grudnia ubiegłego
roku Sławomir Walotek prowa-
dzi stajnię Sabiny i Saliha Plava-
ców. Na stajennego dżokeja wy-
brał utalentowanego, rzetelnie
jeżdżącego i, wydaje się, trochę
niedocenianego na Służewcu
Wiktora Popowa. Największą
liczbę koni zgłosiła do sezonu

trener Monika Rogowska (86).
Tylko o trzy mniej trenuje
Krzysztof Ziemiański. Dwukrot-
nie wybierany ostatnio Trene-
rem Roku nestor służewieckich
trenerów Andrzej Walicki pośle
do boju 65 swoich podopiecz-
nych, z których aż 20 to dobrze
rokujące konie czystej krwi
arabskiej. Po sezonowym poby-
cie nad Zatoką Perską wraca na
Służewiec dominujący w ostat-
nich latach na tym torze Szcze-
pan Mazur. Do powrotu z USA
ma również przygotowywać się
ofensywnie jeżdżący Aleksan-
der Reznikow.

Wielu służewieckich
graczy zelektryzo-
wała wiadomość, że

od tego sezonu nie będzie się
ukazywał szanowany przez nich
program wyścigów konnych
“zmdom”. W tej sytuacji jedy-
nym źródłem szczegółowych in-
formacji o wyścigach na Służew-
cu pozostaje oficjalny Program
Gonitw wydawany przez orga-
nizatora mityngów Oddział Wy-
ścigi Konne TS. Redagujących
to wydawnictwo dziennikarzy
czeka ciężkie zadanie, bowiem
wydawcy “zmdom” ustawili
przez lata poprzeczkę na bar-
dzo wysokim poziomie. Mamy
nadzieję, że spółka “Traf” – orga-
nizator końskiego totalizatora –
stanie na wysokości zadania i
dostarczy Program Gonitw do
wszystkich znanych służewiec-
kim graczom punktów na tere-
nie Warszawy, jak i na peryfe-
riach stolicy, tak aby nie mieli
oni problemu z jego zakupem.
Nie wiadomo, co spowodowa-
ło przerwę w działalności popu-
larnego portalu wyścigowego
finisz.pl. Fakt ten może wyko-
rzystać dynamicznie rozwijają-
cy się i coraz ciekawszy Tower
Racing, jak również ceniony z
racji publikowania fachowych
artykułów dotyczących hodow-
li konia pełnej krwi angielskiej
serwis “www.bombawgore.pl”.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Po latach Tor Łyżwiarski Ste-
gny, specjalistyczny związek
sportowy, sami sportowcy, war-
szawiacy i samorząd lokalny
doczekali się decyzji o moderni-
zacji podupadającego obiektu.
We wtorek, 24 marca podpisa-
na została z wykonawcą umowa
co do opracowania dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej,
co stanowi pierwszy poważny
krok do realizacji długo oczeki-
wanej przebudowy warszaw-
skiego toru. 

Na fali sukcesów w Soczi, skąd naro-
dowa reprezentacja łyżwiarzy szybkich
przywiozła pokaźny (jak na nasze wa-
runki szkoleniowe) dorobek medalowy,
coraz głośniej zaczęto zastanawiać się
nad tym jak spopularyzować tę dyscypli-
nę i poprawić warunki wychowywania
przyszłych potencjalnych medalistów
najważniejszych imprez. Mistrz olim-
pijski Zbigniew Bródka – tuż po powro-
cie z Igrzysk – zwrócił uwagę, że sytuacja
polskich panczenistów jest co najmniej
bardzo ciężka, a szczególnie martwić
powinien brak obiektu z prawdziwego
zdarzenia, gdzie sportowcy mogliby szli-
fować formę przez cały rok (jak ma to
miejsce np. w Holandii czy Niemczech).
Holandia, potęga w środowisku pan-
czenistów, to niedościgniony wzór. Tam
łyżwiarze mają do dyspozycji aż kilkana-
ście zadaszonych torów, a łyżwiarstwo
trenuje blisko 90 tys. osób. Tym bardziej
więc sukces naszych panczenistów w

Soczi zadziwił świat, gdy okazało się,
że zdobywcy medali  trenować mogą
na lodzie tylko w okresie zimowym na
skromnym torze zakopiańskim lub wła-
śnie na warszawskich Stegnach. 

Obiekt w Zakopanem także budził za-
interesowanie Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki, ale to warszawiacy jako pierwsi
złożyli realną propozycję. Sam pomysł
zadaszenia toru narodził się już w 2006
roku, kiedy obietnicą modernizacji posłu-
żyła się w swojej kampanii Hanna Gron-
kiewicz-Waltz. Jak to jednak zwykle by-
wa z wyborczymi obietnicami – szybko
ulegają zapomnieniu. Sygnałem był rok
2014 i pamiętne Igrzyska oraz sukces
nie tylko samego Bródki, ale także Kata-
rzyny Woźniak z Wilanowa, wychowan-
ki lokalnego WTŁ Stegny. Do tego elek-
torat miłośników jazdy na łyżwach jest
niezwykle bogaty, o czym świadczy nie
tylko oblegany co zimę tor Stegny, ale
także wiele innych miejsc w Warszawie
przeznaczonych do jazdy na lodzie. 

Tor położony na terenie dzielnicy Mo-
kotów, przy ul. Inspektowej 1, budził
więc zainteresowanie od wielu miesię-
cy. Na ręce ministra sportu skierowane
zostały opinie związków łyżwiarstwa
szybkiego i figurowego, które uzasad-
niały potrzebę zadaszenia obiektu ja-
ko niezwykle istotną dla realizacji stra-
tegii szkoleniowej w stolicy. Na korzyść
tej inicjatywie przemawiał fakt, że kil-
ka lat temu wymieniony został tam sys-
tem chłodzenia lodu, który funkcjono-
wać może także pod dachem. W marcu

ubiegłego roku minister sportu Andrzej
Biernat zadeklarował pomoc w wysoko-
ści 20 mln złotych, a prezydent miasta
Hanna Gronkiewicz-Waltz obiecała do-
łożyć drugie tyle. Dawało to realną na-
dzieje na gruntowny remont i szybkie
oddanie nowego toru do użytku, ale na
pierwsze decyzje przyszło poczekać aż
do marca tego roku. 

Spośród trzech firm ubiegających się
o wykonanie prac na warszawskich Ste-
gnach najlepszą propozycję przedsta-
wił Zespół Projektowo-Inwestycyjny
KONTRAPUNKT V–PROJEKT, mogący

pochwalić się wybudowaniem m. in.
pokaźnych budynków Centrum Spor-
towo-Rehabilitacyjnego przy ul. Księ-
cia Trojdena dla Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego. Realizacja do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej
będzie krótsza o 30 dni i tańsza o 130 ty-
sięcy złotych niż przewidywało miasto.
Zwycięzca konkursu zająć ma się w
pierwszej kolejności rozbiórką, a następ-
nie budową hali widowiskowej i funda-
mentalnym remontem zaplecza, co pro-
wadzić ma do powstania nowego miej-
sca o charakterze szatniowo-hotelowym.

Poza tym rozbudowane mają zostać try-
buny, odnowione będą hala sportowa
oraz korty, a na samym końcu zagospo-
darowany zostanie obszar wokół, czyli
parking, drogi dojazdowe i tereny zielo-
ne. Warto dodać, że nowy obiekt będzie
nie tylko znakomitą bazą treningową
dla panczenistów, planowane są bo-
wiem dwa sektory dla łyżwiarzy figuro-
wych oraz miejsca dla hokeistów i cur-
lingowców. Czas trwania budowy ma
wynosić około dwóch lat, co znaczy że
być może tor oddany zostanie do użyt-
ku na sezon zimowy 2016/2017. 

Modernizacja warszawskiego toru
daje nadzieję na wykonanie dużego
kroku w stronę rozwoju i popularyzacji
niezwykle medalodajnej dyscypliny ja-
ką jest łyżwiarstwo szybkie. Dzięki
ostatnim sukcesom nie tylko w Soczi,
ale także podczas tegorocznego Pucha-
ru Świata z optymizmem możemy spoj-
rzeć na kolejne imprezy sportowe ran-
gi mistrzowskiej, które przynieść nam
mogą jeszcze więcej trofeów. Nowy
obiekt przy ul. Inspektowej 1 to znako-
mita wiadomość także dla zwykłych
amatorów jazdy na lodzie, których w
Warszawie nie brakuje. Co prawda ce-
ny biletów z pewnością pójdą w górę i
całkowicie zmieni się specyficzny kli-
mat towarzyszący temu miejscu, ale
jest to ofiara, z którą można pogodzić
się w imię komfortu i szybszego roz-
woju coraz lepiej wyglądających w na-
szym kraju sportów na lodzie.

M a c i e j  To p o l e w s k i  

Tegoroczny sezon wyścigów konnych – z pokaźnym udziałem szejków

Brawo minister Biernat, brawo pani prezydent, panczeniści nie zostali na lodzie

Służewiec „arabską” stolicą Europy?

Tor Stegny oficjalnie do remontu!
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Ato się nagromadziło. W środę była Wielka Środa Wielkiego Tygodnia i Pri-
ma Aprilis. Co robić? Z jednej strony dla podtrzymania tradycji oszuki-
wania należałoby nazmyślać i napisać w felietonie trochę prawdopodob-

nych bzdur. Czyli, hulaj dusza, piekła nie ma. A tu moce piekielne nie pozwala-
ją, bo przecież męka Pańska, czasowe zwycięstwo zła nad dobrem - do dnia zmar-
twychwstania Chrystusa. 

Jakoś nie godzi się z tego kpić, przynajmniej mnie uczono dostrzegać innych, a nie myśleć tylko
o sobie, jak to osioł powiedział Shrekowi “A ty tylko: ja, ja i ja”. W niemieckiej wersji językowej wy-
glądałoby to trochę lepiej, ale jeszcze lepiej brzmią te słowa w ustach naszych polityków-obłudn-
ików. “My, my, my!” “A wy, wy, wy?”. A moim zdaniem i “My”, i Wy” - wy... ajcie wszyscy ze swoich
stołków, bo na zło które czynicie, nie ma innej rady i żadne zmartwychwstanie Was nie zarazi po-
korą i umiłowaniem bliźniego. 

Tak to właśnie, zamiast chwili zastanowienia nad marnością świata tego, przyszło mi obrażać in-
nych i obrażać się na innych. Przecież człowiek nie rodzi się z genem pazerności, a jeśli nawet, to
gdzie jest wychowanie - rodzina, szkoła, społeczność, społeczeństwo, państwo? Czyżby przeciętny
szympans, mimo nieco niższego IQ od średniej naszych wybrańców, potrafił zrozumieć podstawo-
we pojęcia filozoficzne “dobra” i “zła”, a oni nie?

Czy ci ludzie są naprawdę tak głu-
pi, że żaden argument do nich nie do-
ciera? Dopiero wtedy rozumieją słowa
“kłamstwo” i “prawda”, kiedy im się
przetrąci łapy? Im pierwszy kwietnia
jest niepotrzebny, bo łżą jak z nut na
co dzień.

Chyba tacy już się jednak rodzą, ale
w miarę upływu lat, starzenia się i na-

turalnej konieczności przemyślenia pojęć “życie” i “śmierć” stają się niezmiernie religijni, dla kil-
ku dni życia gotowi oddać wszystkie gromadzone latami dobra. Jak trwoga, to do Boga. Sam mam
kilkoro znajomych z dawniejszych czasów, którzy w pewnym momencie doznali natchnienia i ro-
bią wszystko, by stać się świętymi za życia. A kilkadziesiąt i kilkanaście lat temu pili na umór, uży-
wali sobie na potęgę, lekce sobie ważyli wszystko i wszystkich. I oto cudowna odmiana, jak nie przy-
równując, zmartwychwstanie Jezusa. Ci dawni grzesznicy, w ramach pokuty i mesjanistycznych
ciągotek, chcą być świętsi od papieża, sprowadzać innych na dobrą drogę, bo “moja prawda jest
najmojsza”. Czasami ci neofici bywają wręcz groźni - kto nie z nami, ten przeciw nam, ten nasz naj-
gorszy wróg.

No i zapędziłem się w kozi róg tym swoim malkontenctwem, a tu radować się należy. Najwięk-
sze chrześcijańskie święto przed nami i to jajeczko, kiedyś używane na zagrychę, teraz pojmowa-
ne jako zapowiedź powstania nowego życia. I te zwyczaje naszych praszczurów: piątkowy post,
sobotnie święcenie koszyków z jedzeniem, a w międzyczasie oczekiwanie, chwila na refleksję,
wyciszenie.

W naszych czasach nie wszyscy rozumieją koncepcję zawartą w zdaniu: “Trzeciego dnia zmar-
twychwstał”, tak jak nie rozumieją 40 dni postu, postu w piątki... Może nikt im tego nie powiedział,
bo przecież na lekcjach religii dzieci zazwyczaj uczą się paciorka na pamięć i klepania zdrowasiek.
Na starość, po nawróceniu, jak znalazł. I znowu - zamiast uczyć i wychowywać mądrych obywate-
li, po przemieleniu w trybach edukacji, państwo tworzy społeczeństwo niedouków, cwaniaków i ma-
nipulatorów. Ludzi, którym obce są niemal wszystkie uczucia wyższe. A ponoć to one różnią nas od
zwierząt. Tu okazuje się, że nie różnią i człowiek jest takim samym zwierzakiem jak na przykład ku-
ra. Nie, nie jak kura, jest jak osioł. Bo z osła jak się zaprze, to nie ma żadnego pożytku, a kura zno-
si jajka, czyli zalążki nowego życia. Per analogiam do poglądu niektórych na ludzkie zarodki, zno-
sząc jajko - kura rodzi kurę. A o jajku jako symbolu już mówiłem.

W związku z powyższym i bez jaj “primaaprilisowych”, życzę wszystkim bez wyjątku, Czytelni-
kom, spokojnych, zadumanych, ale i radosnych świąt wielkanocnych. Oby te bogate duchowo
święta dotknęły nas wszystkich i pozostawiły trwałe, pozytywne spojrzenie na świat.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Jaja przed Wielkanocą

„Ci dawni grzesznicy, w ra-
mach pokuty i mesjanistycz-
nych ciągotek chcą być
świętsi od papieża, sprowa-
dzać innych na dobrą drogę”

Wojewoda mazowiecki wynegocjował w imieniu prezydent Hanny
Gronkiewicz - Waltz kompromis z dyrekcjami ursynowskich Cen-
trum Onkologii oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, które blo-

kowały budowę planowanego w tym miejscu przez miasto Szpitala Południowe-
go. To cenny świąteczny prezent dla mieszkańców południowych rubieży stoli-
cy państwa. A już zwątpiłem, że cokolwiek wyjdzie z planów miasta i wielokrotnych obietnic skła-
danych przez HGW. W myśl zawartego porozumienia instytuty onkologiczne odstąpią od zaskar-
żania decyzji o przejęciu działek pod budowę szpitala przez miasto, a w zamian będą mogły uwłasz-
czyć się na zajmowanych przez siebie terenach. Onkolodzy sprzeciwiali się lokalizacji Szpitala Po-
łudniowego tuż obok Centrum Onkologii argumentując, że miejska inwestycja zablokowałaby
możliwość rozbudowy przychodni onkologicznych.

Wojewoda zorganizował szereg spotkań z udziałem przedstawicieli dyrekcji obu instytutów,
przedstawicieli miasta oraz Ministerstwa Zdrowia. Instytuty obiecały złożyć broń w zamian za
możliwość uwłaszczenia się, a miasto obiecało, że zapewni niezależny wjazd na budowę szpitala
w trakcie realizacji tej inwestycji i nie będzie tym samym utrudniać funkcjonowania obu tych bar-
dzo ważnych dla pacjentów placówek. Miasto zobowiązało się również do poszerzenia ul. Pileckie-
go oraz wybudowania fragmentu ul. Indiry Gandhi, który stanie się nową drogą dojazdową do In-
stytutu Hematologii i Transfuzjologii. Podpisanie porozumienia wyznaczono na dzień 2 kwietnia. 

Jeśli zostanie ono formalnie zawarte, nic już nie stanie na przeszkodzie wybudowania ultranowo-
czesnej lecznicy na 300 łóżek. Ponieważ decyzja o pozwoleniu na budowę nie utraciła ważności,
można założyć, że pierwsi pacjenci przekroczą progi Szpitala Południowego już pod koniec 2018 r. O
ten lukratywny kontrakt zabiega aż 13 firm budowlanych, w planie inwestycyjnym m. st. Warszawy
na lata 2014-20 na budowę Szpitala Południowego zarezerwowano ponad 420 mln zł. Nowy szpital

ma powstać u zbiegu ulic Pileckiego i In-
diry Gandhi, w bezpośrednim sąsiedz-
twie Centrum Onkologii. Ma to być
kompleks trzech czteropiętrowych bu-
dynków z SOR (Szpitalny Oddział Ra-
tunkowy) i lądowiskiem dla helikopte-
rów na dachu jednego z budynków.

Tę bardzo potrzebną na południu War-
szawy inwestycję Hanna Gronkiewicz-
Waltz obiecywała już w kampanii 2006

r., potem kolejno w wyborach w 2010 i 2014 r.  Projekt budowlany wybrano w 2011 r., wydano też decy-
zję o pozwoleniu na budowę. Mimo to nie udało się rozpocząć prac. Głównym powodem był upór dy-
rekcji Centrum Onkologii oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Miasto zdecydowało się na wywłasz-
czenie z wytyczonego na budowę gruntu, ale instytuty zaskarżały decyzję o wywłaszczeniu do kolejnych
instancji. Spór mógłby trwać w nieskończoność i nikt nie odniósłby z tego żadnych korzyści, można by
wyłącznie liczyć straty. Dlatego zawarte (miejmy nadzieję, że za kilka dni formalnie) porozumienie to miód
na serce każdego obywatela naszego miasta i duży sukces stołecznych władz władz samorządowych sto-
licy z wojewodą Jackiem Kozłowskim i prezydent Hanną Gronkiewicz - Waltz na czele.

Czytelnicy  wiedzą, że nie jestem fanem urzędującej prezydent Warszawy, ale co boskie Bogu, a
co cesarskie cesarzowi. Przyznam, że zwątpiłem w obietnice HGW, więc wieści o zawartym poro-
zumieniu w sprawie Szpitala Południowego są dla mnie miłym zaskoczeniem. Powiem więcej - mi-
łych zaskoczeń jest kilka, m. in. nadzwyczaj sprawnie realizowana modernizacja ulicy Wołoskiej,
jak również  zamknięcie przetargu na budowę odcinka A Południowej Obwodnicy Warszawy, od
Węzła Puławska do Węzła Przyczółkowa o długości ok. 4,6 km, obejmującego m. in. ponaddwuki-
lometrowy tunel pod Ursynowem, co zwiastuje rychłe rozpoczęcie robót  budowlanych tej oczeki-
wanej przez całą Warszawę arterii komunikacyjnej. Gdyby jeszcze prezydent Warszawy zaniecha-
ła blokowania wybranych w sposób demokratyczny burmistrzów niektórych dzielnic oraz nadmier-
nego łupienia warszawiaków “lokalnymi podatkami w ramach ustawowych stawek maksymalnych”,
to kto wie, może dotychczasowy krytyk zacząłby kibicować pani prezydent. 

Jak słodzić, to słodzić, Wielkanoc jest dobrą okazją ku temu, bo w tak ważne święta  powinna obo-
wiązywać zasada “pax vobiscum między chrześcijany”. W czwartek 19 marca kolejne miłe zasko-
czenie, tym razem w wymiarze lokalnym. Dzielnica Mokotów odwołała zarząd Wspólnoty Miesz-
kaniowej Narbutta 60 składający się z osób ubiegających się o zwrot tej atrakcyjnej nieruchomości.
Odpowiedzialność za skandal związany z powołaniem latem 2006 r. do zarządu tej wspólnoty troj-
ga osób... ubiegających się o zwrot nieruchomości przy Narbutta 60 ponoszą naczelniczka moko-
towskiego Wydziału Zasobów Lokalowych Aleksandra Różycka oraz podległe jej urzędniczki. 

Obecne wówczas na zebraniu założycielskim dwie pełnomocniczki z ramienia dzielnicy, desygno-
wane przez WZL, nie wniosły w regulaminowym terminie protestu i skandaliczny wybór stał się fak-
tem. Spadkobiercy byłego właściciela przejęli tym sposobem dyspozycję nad 72 proc. udziałów, któ-
re ma we wspólnocie miasto. Posiadając takie umocowanie spadkobiercy, jako zarząd, zatwierdza-
li w sposób arbitralny kolejne plany remontowe budynku i remontowali swoją przyszłą własność w
dużej części (72 proc.) za publiczne pieniądze. Dzielnica Mokotów musiała wpompować w remon-
ty budynku Narbutta 60 ponad 166 tysięcy złotych. Reakcja władz Mokotowa, choć nieco spóźnio-
na, może tylko cieszyć, bowiem trafioną decyzją zlikwidowano ewidentną patologię. 

Wszystkim Wesołego Alleluja!

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Lepiej późno niż wcale

„Tę bardzo potrzebną na połu-
dniu Warszawy inwestycję
Hanna Gronkiewicz-Waltz
obiecywała już w kampanii
2006 r.,  potem kolejno 
w wyborach w 2010 i 2014 r.”

Kontrola na lotnisku - 
nie taki diabeł straszny

Jako rzecznik prasowy, do którego spływają wszelkie zapytania dotyczą-
ce funkcjonowania portu lotniczego, często pytany jestem o podstawy
prawne dotyczące zasad kontroli bezpieczeństwa na lotnisku. Wiele osób

oburza się na konieczność zdejmowania płaszczy i marynarek, nakaz wyjmowa-
nia sprzętu elektronicznego z bagażu, czy też na kontrolę manualną nazywaną
“obmacywaniem”. 

Zawsze wyjaśniam w takich przypadkach, że zasady te nie jest widzimisię lotniska ani samych ope-
ratorów kontroli bezpieczeństwa, ale wynikają one wprost z przepisów krajowego i międzynarodo-
wego prawa lotniczego. Podstawowym aktem prawnym stosowanym w tym przypadku jest rozpo-
rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008
r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej. Na
podstawie przepisów tego rozporządzenia i innych przepisów określających szczegółowe normy
kontroli pasażerowie zobowiązani są do zdejmowania odzienia wierzchniego typu płaszcze i kurtki,
które poddawane są kontroli bezpieczeństwa jako bagaż kabinowy. Operator kontroli bezpieczeństwa
może również poprosić pasażera o pozbycie się kolejnych części ubioru - w tym również butów - je-
śli uzna to za stosowne. Przepisy dają operatorowi kontroli bezpieczeństwa uprawnienie do podję-
cia subiektywnej decyzji, czy odzież wierzchnia została zdjęta w wystarczający sposób. 

Podczas kontroli wszystkie drobne przedmioty typu: klucze, zegarki, paski, bilon, itp., jak rów-
nież sprzęt elektroniczny, w tym telefony komórkowe, laptopy i tablety oraz bagaż podręczny i
nakrycie wierzchnie należy umieścić w specjalnym pojemniku (kuwecie) i położyć je na taśmie
urządzenia prześwietlającego. Podczas kontroli pasażerowie proszeni są także o przekazanie do
sprawdzenia plastikowych toreb z opakowaniami zawierającymi substancje płynne. Wszystkie te
wymogi umożliwiają operatorom kontroli bezpieczeństwa upewnienie się (na ile jest to możliwe),
że pasażer nie wnosi żadnych przedmiotów zabronionych do strefy zastrzeżonej lotniska i na po-
kład statku powietrznego. 

Tu od razu wyjaśnijmy, że może zdarzyć się sytuacja, w której bramka do wykrywania metalu
poda operatorowi sygnał alarmowy, gdy pasażer nie ma na sobie nic metalowego (zdjął pasek i
zegarek, wyjął portfel i telefon). Nie jest to nic niezwykłego i również wynika z przepisów. Urzą-
dzenia te służą bowiem także do wskazywania losowo pasażerów, których poddaje się kontroli
manualnej - przepisy wymagają skontrolowania w ten sposób pewnej liczby osób, nawet gdy nic
nie wskazywałoby na zagrożenie. Co więcej - operator może przeprowadzić tego typu kontrolę
nawet z własnej inicjatywy także wówczas gdy urządzenie nie poda żadnego sygnału. 

Od razu też wszystkich uspokajam, że przez bramki do wykrywania metali można przechodzić
bez żadnych obaw. Urządzenia te wykorzystują niskoenergetyczne promieniowanie elektroma-
gnetyczne i nie emitują promieniowania jonizującego. Przechodzenie przez taką bramkę nie jest
więc bardziej szkodliwe niż nadepnięcie na zwykły kabel zasilający komputer czy telewizor. Bez-
pieczne są również urządzenia, przy pomocy których prześwietla się bagaż. Prowadzone przez
nas pomiary wskazują, że kilkudziesięciokrotne prześwietlenie ubrań czy produktów żywno-
ściowych nie powoduje wzrostu ich radioaktywności. 

Warto zaznaczyć, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości każdy pasażer ma prawo przed
podejściem do kontroli bezpieczeństwa zgłosić taki fakt operatorowi kontroli bezpieczeństwa i po-
prosić o zastosowanie innej metody kontroli. Jesteśmy na to przygotowani. Trzeba jednak pamię-
tać, że te inne metody mogą być bardziej czasochłonne i uciążliwe dla pasażera niż przejście przez
bramkę do wykrywania metalu i kontrola manualna.

P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i

Piórem Derkacza
Marek 

Kamiński
podróżnik

Zdobycie dwóch biegunów w cią-
gu jednego roku okazało się dla
Marka Kamińskiego zadaniem pro-
stym. 

Postanowił więc zdobyć ten naj-
trudniejszy - “trzeci biegun”. Czło-
wiek, który wyrusza na szlak “od
rozumu do wiary” jest w stanie nie
tylko znaleźć cel podróży, ale i od-
naleźć w sobie motywację pokona-
nia 4 tys. kilometrów. Europa w
swoim rozwoju szła od wiary do ro-
zumu. Marek Kamiński idzie pod
prąd, od grobu Kanta znajdującego
się w Kaliningradzie do Santiago de
Compostella - grobu św. Jakuba.
Warto śledzić wędrówkę Marka Ka-
mińskiego, by przez jego drogę spoj-
rzeć na siebie. A czego rozum nie
pojmuje, niech dopełnia w nas
wiara. To takie przesłanie na czas
Wielkiej Nocy.

J e r z y  D e r k a c z
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Przyznam się, że na temat dzisiejszego felietonu wpadłem pod
wpływem wiatrów, które doskwierają nam w ostatnich dniach.
Nam jak nam, ale dzieje się też na polskich i nie tylko drogach.
Zapewne większość z Czytelników, słyszała o wywróconych cięża-
rówkach i szkodach w infrastrukturze drogowej. Odpowiedzią
na silny wiatr w podróży może być asystent bocznego wiatru.
Dziś właśnie o tym i innych nowinkach w samochodach...

Słowo się rzekło, zacznę od asystenta bocznego wiatru. To nowy pomysł,
wprowadzony na nasz rynek po raz pierwszy bodaj przez Mercedesa. To nowatorskie zasto-
sowanie powszechnie już stosowanych w autach czujników systemu stabilizującego kieru-
nek ruchu pojazdu - ESP. Układ jest w stanie odczytać podmuchy wiatru, np. przy wjeździe
na most, czy wyjeździe zza jakiejś ściany, np. lasu i w odpowiedni, proporcjonalny sposób
dokonać korekty kursy pojazdu. W tym celu układ przyhamowuje odpowiednie koła na na-
wietrznej stronie, w następstwie czego pojazdu niejako wykonuje obrót wokół własnej osi
pionowej, przeciwstawiając się efektowi wywołanemu przez podmuch wiatru. Po takiej ko-
rekcie pojazd utrzymuje zamierzony przez kierowcą kierunek i pas ruchu. Wykorzystanie te-
go nowatorskiego systemu znalazło zastosowania w największych ciężarówkach i pojazdach
dostawczych, ale potrafię sobie wyobrazić jego powszechną obecność w mniejszych pojaz-
dach już w najbliższych latach.

Pamiętam, że w jednym z ostatnich felietonów, pisałem o najnowszych pomysłach na opo-
ny. Znamy już takie, które dobrze znoszą testy dla opon zimowych i letnich jednocześnie. Dziś
wspomnę o najnowszej oponie koncernu Goodyear, która w czasie jazdy może produkować
prąd! Wyprodukowana energia może np. zasilać akumulatory aut hybrydowych, bądź inne
odbiorniki elektryczne w pojeździe. Skąd bierze się prąd w oponie? Jednym ze źródeł jest
materiał termoelektryczny, z którego zbudowana jest nowa opona. Materiał ten ma zdolność
do absorbowania energii cieplnej generowanej przez światło, np. słoneczne. Drugim źródłem
jest inny, “mądry” budulec opony. To materiał piezoelektryczny, który dla odmiany przetwa-
rza na prąd elektryczny naprężenia, które powstają w opinie w czasie jej toczenia. A czy sły-
szeliście Państwo o samopompującej się oponie? To również jeden z ostatnich pomysłów Go-

odyear’a. Jego mądra
opona nie potrzebuje ani
dodatkowego zasilania,
ani żadnych zewnętrz-
nych czujników. Dzięki
umieszczonej na obwo-
dzie opony “mądrej rur-
ce”, pozyskując energię z
ruchu obrotowego, opo-
na uginając się jest w sta-
nie sama się dopompo-
wywać. Mądre, niepraw-
daż?

Nikogo już chyba nie
dziwią światła ksenono-
we. Są modele z lampami
bi-ksenonowymi, używa-
nymi również w światłach
“długich”, są też auta z
lampami skrętnymi bądź
adaptacyjnymi. “Ksenony”

nie są wciąż standardem we wszystkich autach i już chyba nie zdążą. Na rynku pojawia się co-
raz więcej nowych modeli, nie tylko samochodów osobowych, wyposażonych w lampy diodo-
we i laserowe. Każde z nich świecą w testach lepiej niż tradycyjne H4, ale nie zawsze znajdu-
je to potwierdzenie na drodze, o innych komplikacjach i kosztach nie wspominając. 

Każdy z nas oswoił się już zapewne z tzw. downsizingiem, czyli zmniejszaniem liczby cylin-
drów i pojemności skokowej silnika, bez utraty jego mocy, przy jednoczesnym ograniczaniu zu-
życia paliwa. Nie każdy z nas go pokochał, ale odwrotu chyba nie ma.  Jednak pojazdy hybry-
dowe, elektryczne, zasilane różnymi innymi gazami, a w końcu również na powietrze, to
wciąż przyszłość, choć już jak się wydaje, nie tak odległa. A czy słyszał ktoś z Państwa o samo-
chodach zasilanych paliwem ze słomy...?

Dla odmiany, słów kilka o najnowszych pomysłach na karoserie. Ostatnio dotarła do mnie
informacja o nowatorskim lakierze, używanym do malowania nadwozi przez Nissana.
Cząstki lakieru mają “umiejętność” magazynowania światła w ciągu dnia, a w nocy pojazd
wygląda, jakby cały świecił. Niby pomysł na materiał fluoroscencyjny to żadna nowość, ale
na pojazdach seryjnych, to tego jeszcze chyba nie było. Muszę się zresztą przyznać, że ostat-
nio kibicuję trochę Nissanowi, gdyż po latach, gdzie stylistyka japońskich modeli komplet-
nie do mnie nie przemawiała, to ostatnie modele już zdecydowanie tak. Na tym z nowinka-
mi w karoseriach nie koniec. Miałem okazję też oglądać zdjęcia multimedialnych autobusów.
Nie mam tu na myśli WiFi, monitoringu i ekranów wewnątrz. Obecnie trwają prace nad wy-
korzystaniem jako “ekranu” całego zewnętrznego poszycia autobusu. Trzeba przyznać, że
powierzchnie są znaczne i nie należy się dziwić, że próbuje się je wykorzystać w nowy spo-
sób. Pomysł polega na zastosowaniu transparentnych ektanów LCD, gdzie przezroczysta szy-
ba w każdej chwili może zacząć funkcjonować jak typowy wyświetlacz, ponoć nawet w
możliwością sterowania dotykowego!

Poduszki powietrzne. Dziś już nawet trudno mi określić, jaka ich ilość jest standardem.
Przyzwyczailiśmy się już dawno do ich obecności w kierownicach, deskach rozdzielczych, nie
tylko przed pasażerem, w fotelach przednich i tylnych, bądź boczkach drzwi. Czymś nowym
są jednak te ukryte w pasach bezpieczeństwa, bądź z okolicy przedniej maski chroniąc w cza-
sie kolizji pieszych. Ostatnio widziałem też projekty poduszek umieszczanych z boków samo-
chodu, gdzieś w okolicach progów. Innym, nie mniej ciekawym kierunkiem jest coraz częstsze
zastosowanie poduszek w jednośladach. Na razie jedynie w tych z najdroższej półki, ale na tym
z pewnością się nie skończy.

Wkrótce wszystkie nowe pojazdy będą wyposażone w system powiadamiania w razie koli-
zji - eCall.  Nie trzeba będzie zapewne długo czekać, aby takie połączenie wykonywane było
również automatycznie. To już nie jest problem techniczny, a wyłącznie prawny i cenowy. Sys-
tem będzie powszechnie powiązany z funkcjonującym w wielu krajach numerem alarmo-
wym “112”. 

Na zakończenie słów kilka o pojazdach przyszłości. Myśli się coraz częściej o zautomatyzo-
waniu transportu ciężarowego. Powstają koncepcje wydzielenia pasów ruchu dla poruszają-
cych się samodzielnie wielkich zestawów drogowych, służących do przewozu dużych ładun-
ków na dalekie odległości. O samochodach przyszłości szerzej z pewnością w jednym z następ-
nych felietonów. W dzisiejszych czasach coraz trudniej określić, w jakim kierunku zmierza mo-
toryzacja. Ja nie odważę się założyć o dużą stawkę, czym będę jeździł za 20 lat. Zachęcam do
przesyłania własnych pomysłów, a z okazji nadchodzących świąt Wielkanocnych, tradycyjnie
wszystkiego, co najlepsze oraz tyleż powrotów co wyjazdów.

M O T O W O J
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MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Nowe trendy...

Na wiatr i nie tylko A dzieci do rodziny zastępczej. Problem, prawdziwy i dramatyczny - czy
sterylizować. Kobietę i każdego mężczyznę, który do niej się zbliża. Po-
wtarzam problem - CZY? Mówię o marginesach marginesów. I o dobro-

wolności uwarunkowanej pomocą państwa, czyli podatników. Mówię o sytu-
acjach nadzwyczajnych. I odnoszę się do fotograficznego raportu prezydenta
Nowej Soli. Kto nie widział, niechaj “wygoogla” Pana Wadima Tyszkiewicza, Nowa Sól, Lubuskie.

To co człowiek taki jak ja, z demokratycznej opozycji kiedyś, z “Solidarności”, z lewicy Unii De-
mokratycznej i z lewicy SLD, potem też, po latach, z lewicy PD może powiedzieć to, co napisałem
w programie SLD z 1999 roku: “Każdy człowiek, który nie radzi sobie z życiem, nie ze swojej winy,
może oczekiwać pomocy społeczeństwa (państwa). Sprawiedliwej, to znaczy takiej, która nie wy-
nosi go ponad takich, którzy, w podobnej sytuacji, radzą sobie”. Czyli jakieś minimum. 

Cholernie to pokomplikowane. Jak życie. Każde słowo istotne. Jest przecież ludzki obowiązek po-
mocy. Ktoś upada. Podchodzimy. Sprawdzamy co się stało. Próbujemy pomóc. Ale nasz obowiązek
tylko temu się należy, kto naprawdę nie może bez niej się obyć. Nie temu, który, jeśliby się zebrał -
mógłby sobie sam poradzić. 

W 1999 roku, w programie SLD, dodałem - jeśli nie chce się zebrać, jego sprawa. Jednak państwo,
swoimi służbami, zawsze powinno być gotowe pomóc. Jeśli on/ona spełni swoje obowiązki. Jakieś

minima. Skomplikowane, a proste. Praw-
da? To jeden z najtrudniejszych tematów
debaty o pomocy społecznej. Jej granicach.
Granice zazwyczaj najważniejsze. 

Pomagać? Nie pomagać? Gdzie granica?
Jeśli pomagać, to jak? Jakie są kryteria two-
rzące obowiązek pomocy? 

Dla mnie zawsze - celowościowe. Pomoc
skuteczna to właściwa pomoc. Pomoc dla

formalnego wykonania Ustawy to coś absolutnie nieakceptowalnego. Ustawa do kosza. Pieniądze
na pomoc są naszymi pieniędzmi. Ile pieniędzy wydamy na pomoc, tyle we własnych rodzinach mniej
ich mamy.

Wracam do obrazka z Nowej Soli. Lokal socjalny po czterech latach użytkowania przez rodzinę
oczekującą pomocy. Pełna dewastacja. Niczym nie uzasadniona widać, niepotrzebna. Nie to, że na
sprzedaż. Żeby zniszczyć! Nawiasem - chwała temu prezydentowi, że to pokazał. 

Odpowiedź Urzędu Miasta powinna być: na bruk! Od zaraz. 
Umrze to umrze. Jego/Jej wybór. Pomogliśmy. Wyłożyliśmy znaczne kwoty nie ze swoich, lecz

z innych ludzi pieniędzy. Ci, którzy te pieniądze, w formie podatków, wyłożyli mają ich mniej wła-
śnie o ten socjalny wydatek. Gorzej, o te kwoty, żyją. Bardziej szczypią sie z domowymi wydatka-
mi. Na dzieci. Na siebie. 

Więc! Nie zrozumiałeś tej intencji naszej pomocy - spadaj. 
Zrozumiesz - przyjdź. 
Dostaniesz na pewno mniej niż ci poprzednio daliśmy. I tak dalej. Aż do powiedzenia: idź sobie

na śmietnik. Umieraj. Twój to wybór. 
I cały czas gotowość pomocy. Reszta jest techniką. 
Jeśli telewizja się ujmie: TVN, TVP, POLSAT, inne - prawidłowa odpowiedź - niech zapłaci! Ze swo-

ich zysków. Z dywidendy swoich udziałowców.
Państwo musi być pomocne. Człowiek musi się starać. Dwie naprzeciw postawione prawdy. Je-

śli pomoc - to miarą publicznych wydatków może być wyłącznie efekt. Nieważne, czy świadczy usłu-
gę dzielnica, Kościół, jakaś fundacja czy firma prywatna finansowana za nią przez państwo. Waż-
ne, czy ta pomoc jest skuteczna. 

Chcesz umrzeć - twoja decyzja. Chcesz żyć - pomożemy ci wejść z powrotem do życia. Nie wol-
no państwu, czyli podatnikom ulec szantażowi. 

Pomoc - to nasze pieniądze. Z podatków. Nie jakieś cudownie dodatkowe. 
Ile pomocy innym, tyle mniej nam. 
Nasza kultura ma piękny fundament. Nie każdy ma prawo się na nim oprzeć z każdym swoim

zachowaniem. Nie akceptujesz tej kultury - sorry! Twój wybór. To jest też nasz wybór. 
A u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m  P a r t i i  D e m o k r a t y c z n e j  –  D e m o k r a c i . p l

a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

RESET Andrzej Celiński

Chce ginąć, niech ginie...

„Pieniądze na pomoc są
naszymi pieniędzmi. Ile
pieniędzy wydamy na 
pomoc, tyle we własnych
rodzinach mniej ich mamy”

Aktualnie w Galerii Dzia-
łań SMB „Imielin” możemy
zobaczyć niezwykle cieka-
wy  pokaz  dynamicznej
sztuki animacji. Złożyły się
na niego prace studentów
warszawskiej ASP  zrealizo-
wane w latach 2009 – 2014,
w PRACOWNI ANIMACJI
Wydziału Sztuki Mediów. 

Pracownią kieruje prof. dr hab.
Ewa Ziobrowska, artystka-pla-
styk, reżyser filmów animowa-
nych mająca w tej twórczości wy-
bitne osiągnięcia. Najważniejsze
jej filmy to: 1986 – „ W mu-
rach”,1988 – „ Przejście”, 1992
„Obrazy” (cz.1), 1993 „Obrazy
(cz.2), 1995- „Jak echo”, anima-
cje do spektakli 1998 – „ Przeżyj
to sam” i 2000 – „Piotruś Pan”,
film dok. „ Klatka po klatce”, 2006
–„ Allegro”, „Marsz”, 2007 – „Wie-
lokąty”, 2010 – „ Etiuda”, 2011 –
animacja stereoskopowa: „ Na
piasku”. Jest też laureatką wielu
nagród w tym kilku prestiżo-
wych: 2006 – I nagroda „ Złota
kreska” na Ogólnopolskim Festi-
walu Filmów Animowanych w
Krakowie, 1991 – Nagroda Spe-
cjalna Jury na festiwalu Młodych
w Gdańsku „ Drabina ‘91”, 1990
– I nagroda na Międzynarodo-
wym Festiwalu Filmów Animo-
wanych w Hiszpanii (Huesca-
Danzante de Plata ’90), 1987 –
Nagroda na Międzynarodowym
Festiwalu Filmów Animowanych
w Portugalii (Espinho’ 88). Ce-
niona jako profesjonalistka ma
kontakt z wieloma studiami fil-
mów animowanych w całej Pol-
sce, oraz agencjami reklamowy-
mi. Asystentem w tej Pracowni

jest młody, uzdolniony mgr sztu-
ki Paweł Łyczkowski specjalizują-
cy się w grafice komputerowej
(3D i Efekty Specjalne). W  2010
r. zdobył nagrodę Susanne Award
– Best Short Film – „Lista”.

Prezentacja ma tytuł „ZBIO-
RY”. Dlaczego akurat taki najle-
piej tłumaczy notka  prof. Ewy
Ziobrowskiej, której fragment (z
małymi skrótami) cytuję: 

Pracownia Animacji (…) ist-
nieje od 2009 roku. Przez pięć lat
działania tej pracowni powstało
wiele interesujących prac stu-
denckich, które tworzą zbiory
tematyczne. (…) stałe i zmien-
ne. Zbiory stałe to prace wykony-
wane w formie ćwiczeń (…) na
tematy regularnie pojawiające
się w tej Pracowni: Punkt – linia,
Metamorfozy, Postać w ruchu,
Instrument, Obiekt 3D, Kartka
– list, Pętla ruchu, Tonacja (mi-
niatura muzyczno-plastyczna) i
Mównica. 

Zbiory zmienne – to tematy
proponowane przez studentów
(…), jako pretekst do nowych
ćwiczeń oraz jako tytuły indy-
widualnych prac dyplomo-
wych.    

Autorami wszystkich filmo-
wych prac są studenci: Joanna
Goldman, Maciej Gradkowski, Ka-
tarzyna Miszczak, Katarzyna Gu-
zowska, Ewa Miłuńska, Józef
Brzostek, Dorota Halicka, Ada
Biedka, Piotr Pietrzak, Katarzyna
Granica, Anita Kucharczyk, Julia
Karasiewicz, Dagmara Sulich, An-
driej Isakau, Bartłomiej Bogusz,
Agnieszka Błaszczak, Maciej Kur,
Justyna Wieczorek, Marek Du-
biel, Piotr Gaudasiński, Magdale-
na Skibińska, Ewa Bojanowska,
Piotr Strojnowski, Remi Urant, To-
masz Zdaniak, Aleksander Zno-
sko, Kostas Voulgaris, Li Runxin,
Laurence Szymaszek, Ana Rosafi-
gueiredo, Maria Naranjo Pinar,
Paulina Kasprowicz, Marianna
Dębska, Anna Gwiazda, Maja Ba-
ranowska, Jan Wysocki, Piotr Ma-
rzec, Zuzanna Pałkowska. 

Ten interesujący pokaz filmo-
wy będzie można obejrzeć do 7
kwietnia. Galeria Działań jest
czynna  od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 14.00 – 20.30. Kon-
takt: Warszawa, ul. Marco Polo
1, tel. 22 643 65 37, www.gale-
riadzialan.hg.pl

J e r z y  R .  B o j a r s k i

Seans współczesnej sztuki animacji
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ANTYKI wszelkie za gotówkę
kupię, 601-336-063

KUPIĘ każde
elektronarzędzia oraz każdy

inny sprzęt budowlany.
Odbiór osobisty. 
Tel. 690-613-031

KUPIĘ płyty 
winylowe i CD, 

dojazd, 
609-155-327

SKUP KSIĄŻEK, dojazd, 
509-548-582

SKUP KSIĄŻEK,
każda ilość, wszystkie

dziedziny - dojazd, 
602-254-650

BEZPOŚREDNIO sprzedam 2 p.
Ursynów, 501-549-273

SPRZEDAM w Piasecznie
kawalerkę, 508-371-621

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

SKUP AUT, 728-813-645

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

FIZYKA, MATEMATYKA,
pedagog, 609-41-66-65

HISZPAŃSKI, 507-087-609
MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, 503-472-944 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

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

BUDOWLANA, Wilcza Góra
1000 m2, 285.000 zł, 601-339-040

SPRZEDAM działkę
pracowniczą na Mokotowie, 
609-442-354

LUBISZ gotować, piec i
utrzymywać porządek? Jesteś

osobą dyspozycyjną i pełną
energii? Kawiarnia na

Kabatach, przy ul.
Wąwozowej zatrudni na

pełen etat POMOC
KUCHENNĄ. 

Nr tel. 608-609-400

SP Nr 303 im. F.Chopina
zatrudni woźną na cały etat oraz
dozorcę na zastępstwo. CV można
przesyłać mailem:
sp303@edu.um.warszawa.pl lub
złożyć osobiście.

ZATRUDNIMY: śluszarz -
wyroby z blachy; ślusarz - do
przyuczenia; ślusarz - spawacz;
lakiernik proszkowy. Gołków k.
Piaseczna, 22 757-82-26; 
602-253-180, 
casmet-system@wp.pl

WYWÓZ gruzu, złomu, starych
mebli, AGD, 533-007-472

MAZURY 7 dni od 540 zł 
z wyżywieniem, 

jezioro, las, kameralnie. 
Tel. 89 621-17-80

www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875

BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 

22 756-57-63, 502-093-588

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE poddaszy —

solidnie, 501-624-5622
DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GLAZURA, gładź, malowanie,

panele, inne, 502-029-391
GLAZURA, remonty,

kompleksowo, 796-664-599
HYDRAULIKA, remonty, 

602-651-211

KOMPUTERY pogotowie, 
ul. Na Uboczu 3, 

tel. 22 894-46-67, 
602-301-214

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, FLYCOM,

Pasaż Ursynowski 9, 
tel. 22 644-26-05, 

601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374
MALOWANIE, gipsy, panele,

609-394-164
MALOWANIE mieszkań, 

tel. 724-101-265

AAA NAPRAWA pralek,
zmywarek, kuchenek
mikrofalowych i elektrycznych,
płyt, odkurzaczy, 22 641-69-47,
604-660-792

NAPRAWA, awaryjne
otwieranie okien i drzwi, 
602-181-707

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

22 643-16-65, 501-156-079

NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, CANDY, WHIRPOOL,
ELECTROLUX, itp., 22 644-52-59,
501-122-888

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
502-288-514

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

PIELĘGNACJA drzew i
krzewów. Prace porządkowe, 
604-401-161

PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej. Tanio i solidnie,
SOLPRA, 798-034-056

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

RĘBAK do gałęzi, 503-954-603
ROLETY, plisy, żaluzje,

verticale, moskitiery, markizy, 
602-380-218, 22 641-18-85

A STOLARSKIE, szafy,
pawlacze, zabudowy i naprawy,
606-126-099

STOLARSKIE, naprawy,
przeróbki, szafki kuchenne, szafy
wnękowe na wymiar, 
22 641-34-38, 604-637-018

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

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

TAPICERSTWO, 22 618-18-26,
22 842-94-02

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

ZŁOTA RĄCZKA, 503-428-653

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

DOM OPIEKI, Piaseczno, 
601-870-594

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant  Michał Łuczyński

22 644-79-28 
601-313-313

LEKARZ seksuolog, 
22 825-19-51

OKULISTYKA - szybkie terminy
wizyt. Badania OCT, diagnostyka
jaskry, 783-959-687
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