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Myśl zawarta w tytule nale-
ży do francuskiego drama-
turga Alfreda de Musset i

całkiem przypadkowo stanowi po-
spólną refleksję nad dwiema kata-
strofami lotniczymi: tą z 10 kwiet-
nia 2010 (upadek naszego rządo-
wego tupolewa pod Smoleńskiem)
i tą z 24 marca 2015 (celowe rozbi-
cie Airbusa 320 German Wings w
Alpach francuskich). W wypadku
smoleńskim zabrakło sterylności
kokpitu, w którym pętali się różni
ludzie, przeszkadzając pilotom spro-
wadzającym maszynę do lądowa-
nia w gęstej mgle. Wypadek alpejski
przyniósł okoliczność wprost prze-
ciwną:Drugi pilot zaryglował się
bowiem sam w kokpicie, nie dopusz-
czając tam wracającego z toalety
kapitana i gwałtownie obniżywszy
lot, z premedytacją rozwalił samo-
lot o górskie skały. W obu sytuacjach
doszło do tragedii – zginęły wszyst-
kie osoby znajdujące się na pokła-
dach tych samolotów, przy czym
airbus – jak się okazało – dostał się
w ręce dążącego do efektownego sa-
mobójstwa szaleńca, w tupolewie
zaś za plecami kapitana Arkadiusza
Protasiuka stanął przynajmniej je-
den szalony generał, ewidentnie na-
ruszając regulamin.

I ten drugi przypadek stanowi
do dzisiaj polityczną kość nie-
zgody, a w sporach o to, kto

najbardziej zawinił, zapomina się
o rzeczach najważniejszych:

śmierci kilkudziesięciu prominent-
nych przedstawicieli krajowego
establishmentu i kilkorga człon-
ków załogi (w sumie 96 osób)
oraz o wielkiej stracie material-
nej, jaką było zniszczenie świeżo
wyremontowanego, gruntownie
zmodernizowanego i luksusowo
wyposażonego Tupolewa 154M,
wartego bodaj 100 milionów zło-
tych. W momencie katastrofy naj-
szybszego ponoć pasażerskiego sa-
molotu na świecie (bo lotów Con-
corde’m parę lat wcześniej zaprze-
stano). 

Smoleńskie lądowanie na
drzewach kosztowało mię-
dzy innymi życie naszych

sąsiadów – z Ursynowa, Wilano-
wa, Konstancina-Jeziorny. Zginę-
li chociażby: wicemarszałek Sej-
mu Jerzy Szmajdziński, szef Biu-
ra Bezpieczeństwa Narodowego
Aleksander Szczygło, prezes Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego
Piotr Nurowski, którego pamięć
uczci się w tym roku w Konstanci-
nie, inicjując bieg jego imienia ze
startem i metą w Parku Zdrojo-
wym. Oczywiście,tym, którzy zna-
leźli się na pokładzie nieszczęsne-
go tupolewa, nic już życia nie wró-
ci. Po raz nie wiadomo który wy-
pada natomiast zapytać, czy rze-
czywiście mądry Polak po szko-
dzie. Bo z powodu naruszenia ele-
mentarnych procedur mieliśmy w
2008 katastrofę wojskowej Casy w
Mirosławcu, gdzie zginęło 20
osób, w większości oficerów, jak
na ironię wracających z konferen-
cji na temat bezpieczeństwa lo-
tów. I po tamtym wypadku pano-
wie dowódcy i minister obrony
narodowej – nie wiedzieć czemu –
mimo obietnic nie poszli po ro-
zum do głowy. Ba, stała się rzecz
gorsza, ponieważ cały areopag
najwyższych autorytetów w pań-

stwie popisał się jeszcze większym
lekceważeniem podstawowych
przepisów, gdy prezydent Lech Ka-
czyński zainicjował ów tragiczny
lot do Smoleńska, żeby w pobli-
skim Katyniu uczcić pamięć pol-
skich oficerów, zamordowanych
w 1940 roku przez zbrodniarzy z
NKWD. 

W jednym samolocie
upchnięto – obok prezy-
denta i jego małżonki –

komplet najwyższych dowódców
poszczególnych broni, no i całe to-
warzystwo beztrosko sobie pole-
ciało na lotnisko, na którym nawet
w sprzyjających warunkach at-

mosferycznych nie miał prawa lą-
dować nasz rządowy samolot.
Tymczasem zmuszono kapitana
Arkadiusza Protasiuka do próby
lądowania w warunkach bezna-
dziejnej widoczności, mimo że nie-
zbyt rozgarnięci rosyjscy kontrole-
rzy lotów na Siewiernym od po-
czątku doradzali przelot na lotni-
sko rezerwowe. Żenujące są toczo-
ne do dzisiaj spory o to, czy znaj-
dujący się ponoć w kokpicie gene-
rał Andrzej Błasik wywierał bezpo-
średnią presję na obu młodych pi-
lotów, czy tylko stawiał ich w nie-
komfortowej sytuacji. Od pięciu
lat mamy bowiem wystarczającą

wiedzę o przyczynach katastrofy,
żeby winić za nią szereg mało od-
powiedzialnych osób, które dopu-
ściły do tragedii tylko dlatego, że
prezydentowi Kaczyńskiemu się
spieszyło do Katynia, skąd była
zaplanowana długa transmisja te-
lewizyjna. 

Sam prezydent dał zresztą
wcześniej przykład skrajnej
nieodpowiedzialności, pró-

bując zmusić innego wojskowego
pilota tupolewa do nieprzygoto-
wanego zgodnie z regulaminem
lądowania w ogarniętym wojną
Tbilisi, a pysznił się wtedy swoim
tytułem „zwierzchnika sił zbroj-

nych RP”. O dziwo, ten wywołany
przez Lecha decyzyjny burdel
chciał jeszcze zwiększyć post fac-
tum poseł Karol Karski, składając
na Pietruczuka donos do prokura-
tury. Już nie wiadomo było, czy
śmiać się, czy płakać w tej sytu-
acji, no bo będącego głównym dys-
ponentem lotu do Smoleńska pre-
zydenta pochowano – diabli wie-
dzą z jakiego tytułu – niczym bo-
hatera na Wawelu, a Pietruczuka
ktoś chciał oddać pod sąd, zamiast
mu podziękować za przestrzeganie
procedur i rozwagę. 

Z dumiewa mnie doprawdy,
dlaczego w majestacie pra-
wa pozwolono rozwinąć się

tak zwanej sekcie smoleńskiej, czy-
li zwolennikom teorii ruskiego za-
machu na samolot prezydenta RP,
obrażającym lotniczych ekspertów
pod dyktando wszechwiedzącego
Antoniego Macierewicza. Tak li-
beralna postawa państwowych
władz wynika zapewne z tego, że
tydzień przed lotem Lecha Kaczyń-
skiego niemal równie nieregula-
minowo lądował pod Smoleń-
skiem premier Donald Tusk, więc
jego ekipa tak samo naruszyła
obowiązujące przepisy. Nie mogli
się w tym wszystkim orientować
pasażerowie tupolewa, który przy-
ziemił w rejonie Siewiernego sty-
lem grzbietowym, dobrym dla mi-
strzyni pływania Otylii Jędrzej-
czak, ale nie dla wielkiego samolo-
tu. Pięć lat po smoleńskim drama-
cie z czarnych skrzynek wydobywa
się kolejne dowody beztroski, jaką
wykazywali szefowie wyprawy.
Czy nie czas więc zaprzestać gło-
szenia mitu o imaginowanym bo-
haterstwie Lecha Kaczyńskiego i
spółki? Bo ciszej powinno być już
nie tylko nad jego trumną.
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Zabezpieczone narkotyki

Policjanci z ursynowskiego wydziału zwalczającego prze-
stępczość przeciwko życiu i zdrowiu uzyskali informację o
tym, że mieszkaniec dzielnicy może zajmować się handlem
narkotykami. Dzięki pracy operacyjnej funkcjonariuszy w ich
ręce trafiły cztery osoby. Najpierw stróże prawa zatrzymali Pio-
tra F. oraz Zuzannę K. Kobieta w trakcie policyjnych czynno-
ści odrzuciła zawiniątko z szarym proszkiem. Natomiast w
miejscu zamieszkania mężczyzny zabezpieczono dwie elek-
troniczne wagi, torebkę foliową z białym proszkiem oraz ko-
lejne z szarą substancją. Tam też został zatrzymany Marcin Z.,
u którego z w mieszkaniu także znaleziono środki odurzają-
ce. Ostatnią osobą, która trafiła do policyjnego aresztu była
Sylwia D., która w portfelu miała schowane zawiniątko z sza-
rym proszkiem.

Policjanci do sprawy zabezpieczyli ponad 30 gramów amfeta-
miny oraz kilka porcji heroiny i innej zabronionej substancji.
Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty za posiadanie narkoty-
ków, za co może im grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Podrobiony towar zarekwirowany
Policjanci pełniący służbę na terenie Mokotowa zwrócili

uwagę na osoby, które w rejonie Alei Wilanowskiej sprzedawa-
ły perfumy w atrakcyjnych cenach. Po sprawdzeniu okazało się,
że towar ten opatrzony jest zastrzeżonymi znakami towarowy-
mi, ale prawdopodobnie nie ma nic wspólnego z oryginalnymi
produktami.

Policjanci zabezpieczyli towar o wartości obrotowej ponad
8.000 złotych. Zabezpieczone perfumy nie trafią do klientów,
a 46-letni mężczyzna oraz 59-letnia kobieta usłyszeli już zarzut
nielegalnego wprowadzenia do obrotu gospodarczego pro-
duktów z zastrzeżonym znakiem towarowym.

Zgodnie z artykułem 305 ust. 1 Ustawy o Prawie Własności
Przemysłowej za wprowadzenie do obrotu gospodarczego pro-
duktów z zastrzeżonym znakiem towarowym, czyniąc z tego sta-
łe źródło dochodu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do lat 2.

IINNFFOOKKIIOOSSKK ww UUrrzzęęddzziiee DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww
Ministerstwo Gospodarki w porozumieniu z Urzędem Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udostępniło w siedzibie Urzędu Dziel-

nicy (I piętro) interaktywny punkt informacyjny - INFOKIOSK. Urządzenie będzie służyć ursynowskim przedsiębiorcom do 31
stycznia 2016 r. Infokiosk jest interaktywnym punktem informacyjnym, będącym samoobsługowym urządzeniem elektronicznym.
Stanowi on narzędzie umożliwiające bezpłatne korzystanie z prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki Centralnej Ewidencji i In-
formacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Punktu kontaktowego (ePK) - platformy informacji o warunkach wykonywania
działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy będą mogli m.in. złożyć elektroniczny wniosek o wpis do CEIDG, jak również skorzystać
z Centrum Pomocy, gdzie uzyskają informację dotyczącą prawa gospodarczego, w szczególności warunków rozpoczynania, prowa-
dzenia, zawieszenia, wznawiania i zamykania działalności gospodarczej. Stanowisko wyposażone jest w ekran dotykowy, klawia-
turę przystosowaną dla osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz posiada możliwość bezpośredniego połączenia z konsultantem in-
folinii Ministerstwa Gospodarki. Urządzenie znajduje się na I piętrze Urzędu Dzielnicy Ursynów. u r s y n o w . p l
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W poprzednim roku przy-
szłość ursynowskiego “Ba-
zarku na Dołku” stała się
jednym z głównych tema-
tów poruszanych w naszej
dzielnicy. Przyczyną tego
była i jest zbliżająca się
wielkim krokami budowa
drogi ekspresowej S2 w
ramach Południowej Ob-
wodnicy Warszawy. 

Dziś już wiemy, że przetarg na
tę inwestycję wystartował. Za oko-
ło 1,5-2 lata powinny ruszyć
pierwsze prace budowlane, a ba-
zarek na pewno nie będzie mógł
funkcjonować w obecnej lokaliza-
cji w czasie trwania inwestycji.  Ja-
ko “Nasz Ursynów” podjęliśmy
wiele działań, aby umożliwić
funkcjonowanie bazarku w cza-
sie budowy drogi ekspresowej, ale
także po jej wybudowaniu. Zdaje-
my sobie sprawę, że istnienie ba-
zarku jest niezwykle ważne dla
mieszkańców Ursynowa, gdyż od-
grywa on znaczącą rolę w życiu
lokalnej społeczności i jest bardzo
popularnym miejscem na mapie
naszej dzielnicy. Świadczy o tym
ilości podpisów (ponad 3000), któ-
re zebraliśmy od mieszkańców w
sprawie ocalenia tego targowiska. 

Niepewna przyszłość
Na początku wydawało się, że

bazarek nie będzie mógł funkcjono-
wać w obecnej lokalizacji po za-
kończeniu budowy drogi ekspre-
sowej, ale później okazało się, że
wszystko zależy od porozumienia
się m. st. Warszawy z GDDKiA. Na-
szym zdaniem taki bazarek może
istnieć w obecnym miejscu po za-
kończeniu budowy drogi, ale w in-
nej formule, aby komponował się z
otoczeniem, w ramach tzw. parku
komunikacyjnego, który powinien
powstać po zakończeniu budowy
drogi. Powinno to być targowisko o
charakterze weekendowym (nie
może być zgody na powrót bazaru
w obecnym stanie, gdyż taki bazar
generuje wiele niedogodności dla
sąsiadujących z nim mieszkańców). 

Natomiast bazarek w podob-
nej do obecnej formule mógłby
zostać  zlokalizowany w sąsiedz-
twie jednostki ratowniczo-gaś-
niczej na Ursynowie lub na tyły
sklepu Megasam. Między innymi
takie lokalizacje zostały zgłoszone
w zeszłym roku. Mogłyby to być
miejsca docelowe i tymczasowe
jednocześnie, w zależności od po-
lityki  miasta i stanowiska kup-
ców. Obie propozycje nie budził-
by dotąd kontrowersji wśród
mieszkańców. 

Lokalizacja przy ul. Polaka 
Kością niezgody stała się na-

tomiast inna “tymczasowa” lo-
kalizacja, która cały czas jest for-
sowana przez kupców, czyli lo-

kalizacja przy ul. Polaka. Jako
“Nasz Ursynów” konsekwentnie
się jej sprzeciwiamy, ponieważ
uważamy, iż przeniesienie tar-
gowiska w to miejsce spowodu-
je liczne problemy, jak choćby:
pogorszenie się jakości życia i
bezpieczeństwa; degradację śro-
dowiska przyrodniczego; pogor-
szenie estetyki okolicy, a w
szczególności otoczenia al. KEN
(która jest przecież reprezenta-
cyjną arterią Ursynowa); paraliż
komunikacyjny oraz parkingo-
wy - nie jest bowiem możliwe
zaprojektowanie odpowiednich
wjazdów i wyjazdów do poten-
cjalnego bazarku, a klienci będą

zmuszeni korzystać z okolicz-
nych miejsc parkingowych, któ-
rych w tym obszarze i tak już
brakuje; zmniejszenie wartości
mieszkań; zwiększenie emisji
hałasu. Dodatkowo mieszkań-
cy tego obszaru będą ponosić
największe niedogodności zwią-
zane z budową drogi ekspreso-
wej S2, gdyż będzie ona budo-
wana w ich bezpośrednim są-
siedztwie. 

W 2014 r. radni zagłosowali
przeciwko lokalizacji przy ul. Po-
laka. Takie stanowisko wyrazi-
ła Rada Dzielnicy Ursynów w
dniu 14 października 2014 r.
Zostało ono zaproponowane
przez klub radnych “Nasz Ursy-
nów” i poparte niemal jedno-
głośnie przez wszystkie opcje
polityczne. Mimo tego
handlowcy reprezentowani
przez Stowarzyszenie Kupców
Inwestorów Giełdy “Na Dołku”
wciąż są nieprzejednani w swej
postawie, nie zważając na
sprzeciwy mieszkańców z ul.
Polaka, Al. KEN (mieszkańcy
wysłali kilkaset petycji do Prezy-
dent Warszawy, negatywnie
wypowiedzieli się w ankiecie)
oraz samych radnych. Dziwi
tym bardziej, że prezes stowa-
rzyszenia kupców jest obecnie
radnym dzielnicy (reprezentu-

je on klub Platformy Obywatel-
skiej) i powinien on szanować
stanowiska podejmowane przez
radę, w tym przez radnych z je-
go partii politycznej!

Brak stanowiska władz
Z uwagi na powyższe argu-

menty wynikające ze stanowiska
rady dzielnicy z października ze-
szłego roku, a także opinię miesz-
kańców z ul. Polaka i al. KEN, lo-
kalizacja w tej okolicy nie powin-
na być poważnie brana pod uwa-
gę przez władze dzielnicy. A będą
one miały sporo do powiedzenia,
bo przecież to w gestii dzielnico-
wego wydziału architektury bę-

dzie leżało wydanie decyzji o wa-
runkach zabudowy. Do tej pory
nie poznaliśmy jednoznacznej
opinii obecnego zarządu w tej
kwestii. Niewiele informacji poja-
wia się również w opinii publicz-
nej, co może powodować niepo-
kój. Wiemy dziś jedynie, że kup-
cy z bazarku są na tyle zdetermi-
nowani, że oprócz swoich stan-
dardowych działań zmierzają-
cych do przeniesienia bazarku
pod okna przy ul. Polaka podjęli
też próbę przeforsowania swoje-
go projektu w ramach tegorocz-
nej edycji budżetu partycypacyj-
nego. Zgłoszony projekt co praw-
da nie jest oficjalnie projektem
stowarzyszenia kupców, ale zo-
stał zgłoszony przez sekretarza
tego stowarzyszenia. Zakłada on
wybudowanie na stałe “miejskie-
go” targowiska u zbiegu ulicy Pła-
skowickiej i al. KEN (naprzeciw
ul. Polaka). Przewiduje on budo-
wę targowiska z gotowych konte-
nerów. 

W budżecie partycypacyjnym?
Wątpliwe wydaje się, że w

ramach środków z budżetu
partycypacyjnego dałoby się
zrealizować całościowo projekt
bazarku (kwota 1,2 mln zł, któ-
ra zresztą zgodnie z deklara-
cją sekretarza stowarzyszenia

mogłaby zostać obniżona), a
kupcy swoją postawą i żąda-
niami sprawiają, że sprawa bu-
dzi coraz większe kontrower-
sje, choć tak być nie powinno.
Po pierwsze nie jest wskazane,
aby bazarek był zlokalizowa-
ny przy ul. Polaka, m.in. z uwa-
gi na wymieniony przeze mnie
argument, iż Al. KEN to repre-
zentacyjna arteria Ursynowa
(nie możemy jej zabudować
tandetnymi budkami,
jakąkolwiek miałyby one
estetykę). Po drugie, zgłaszając
budowę bazarku w ramach bu-
dżetu partycypacyjnego, kup-
cy mogą doprowadzić do ta-
kiej sytuacji, że żaden inny pro-
jekt z tzw. puli projektów ogól-
noursynowskich nie zostanie
zrealizowany, bo cała pula mo-
że zostać “zagarnięta” przez
projekt bazarku. Dodatkowo,
projekt wydaje się nie mieć nic
wspólnego z miejskim targo-
wiskiem, skoro zgłasza go oso-
ba będąca sekretarzem stowa-
rzyszenia reprezentującego
kupców z “Bazarku na Dołku”,
co również rodzi pytanie, czy
aby taki projekt nie jest w ogó-
le projektem dotyczącym pry-
watnej działalności podmiotu
gospodarczego, co byłoby nie-
zgodne z zasadami budżetu
partycypacyjnego. 

Interes nie tylko kupców
Jako “Nasz Ursynów” będzie-

my dalej działać na rzecz prze-
niesienia bazarku w dobre, nie
budzące kontrowersji miejsce
oraz ocalenia jego istnienia po
wybudowaniu drogi ekspreso-
wej. Nasi radni już złożyli wnio-
sek o posiedzenie odpowied-
niej komisji w tej sprawie. Uwa-
żamy, iż nie można dopuścić,
by w poszukiwaniu tymczaso-
wej lokalizacji jedynie strona
kupców była usatysfakcjono-
wana, a poprzez osobę radnego
i prezesa stowarzyszenia kup-
ców Piotra Karczewskiego
wręcz uprzywilejowana. Nowa
lokalizacja dla bazarku musi
wpisywać się w ogólne ramy
rozwojowe dzielnicy, które
zmuszają do dbałości o ład
przestrzenny, estetykę, zrów-
noważony rozwój i wynikają-
cy z tego interes mieszkańców.
Mamy nadzieje, że czasy “dzi-
kiego zachodu” w ursynowskim
budownictwie mamy za sobą i
że górę weźmie rozsądek oraz
strategiczne podejście, a nie
wspieranie misternego planu
partyjnego kolegi. 

P i o t r  S k u b i s z e w s k i  
“ N a s z  U r s y n ó w ”

R a d n y  D z i e l n i c y  w  l a t a c h
2 0 0 2 - 2 0 1 4

w w w . s k u b i s z e w s k i . w a w . p l

Postęp prac na obwodnicą zagrożeniem dla Bazarku Na Dołku

Targowisko niezgody?
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W GDDKiA wre praca nad
wyborem wykonawców
Południowej Obwodnicy
Warszawy. Jest to jednak
tylko dyskusja techniczna
nad sposobem i detalami
wybudowania trasy. 

K oncepcja programo-
wa trasy została opra-
cowana kilka lat te-

mu przez konsorcjum biur pro-
jektowych pod przewodnic-
twem Arcadis sp. z o.o. Dla
mieszkańców Ursynowa naj-
ważniejszym fragmentem tej
trasy jest oczywiście jej odci-
nek A - od Puławskiej do Przy-
czółkowej (bez węzła). Zaj-
rzyjmy więc do upublicznio-
nej dokumentacji - jak ma wy-
glądać ulica Płaskowickiej za
kilka lat.

N ajpoważniejsze zmia-
ny wg planu docelo-
wej organizacji ruchu

widać od Rosoła na wschód. Po-
nieważ tunel będzie prowadzić
pod dzisiejszym skwerem Paw-
laczyka i ulicą Kokosową, przy
ogrodzeniu stajni SGGW, ulica
Płaskowickiej musi być odsu-
nięta lekko na północ, tak aby
ominąć wylot tunelu w skarpie.
W tym celu wyburzyć trzeba bę-
dzie zabudowania przy ulicy
Nowoursynowskiej 102 i 102A.
Od skrzyżowania z Rosoła, uli-
ca Płaskowickiej będzie w cało-
ści dwujezdniowa. Jezdnią w
kierunku Wilanowa poprowa-
dzą nas dwa pasy, z których na
wysokości wylotu tunelu (gdzie
dziś jest skwerek na łuku Koko-
sowej) będzie można zjechać w

prawo estakadą na obwodnicę
w kierunku Lublina. Przewidy-
wane natężenie ruchu w kie-
runku obwodnicy ma wynieść
1070 samochodów/godz. - jest
to ruch porównywalny z ulicą
Rosoła przed Płaskowickiej. Aby
wyobrazić sobie tę wartość, wy-
starczy informacja, że przed po-
wstaniem POW natężenie ru-
chu na ursynowskim odcinku
ulicy Puławskiej przekraczało
9.000 samochodów/godz. Dwa
pasy ulicy Płaskowickiej mają
sprowadzać dalej kierowców es-
takadą w kierunku Wilanowa,
ku istniejącemu już skrzyżowa-

niu ulicy Branickiego i Ledó-
chowskiej. 

W drugą stronę prze-
widuje się inten-
sywniejszy ruch, z

obwodnicy ma wjeżdżać na Ur-
synów około 1700 pojazdów na
godzinę - tyle dojeżdża ulicą So-
bieskiego do Bonifacego. Dla-
tego też estakada z obwodnicy
od strony Wilanowa ma mieć
dwa pasy na całej długości. Na
skarpie łączyć się będzie z dwo-
ma pasami ulicy prowadzącej
od Branickiego i łącznie cztere-
ma pasami dochodzić do skrzy-
żowania z ulicą Rosoła. Mało

tego, przed Rosoła dojdzie do-
datkowy, piąty pas do skrętu w
lewo. W ten sposób nowa ulica
Płaskowickiej z pięcioma pasa-
mi przed Rosoła stanie się naj-
szersza na Ursynowie. Skrzyżo-
wanie przesunie się znacznie w
kierunku budynków Nowour-
synowska 139, na szerokość
chodnika i ścieżki rowerowej od
ogrodzenia posesji.

Biorąc pod uwagę prze-
widywany ruch na no-
wym odcinku Płasko-

wickiej, zrozumiała jest zmia-
na podporządkowania skrzyżo-
wania: to 7-pasmowa (łącznie

w dwie strony) ulica stanie się
główna, zaś 4-pasmowa ulica
Rosoła - podporządkowana. Ko-
lejna poważna zmiana dotyczyć
będzie ulicy Nowoursynowskiej,
która zostanie przerwana - bez
wjazdu i zjazdu z Płaskowickiej.
Wynika to z potrzeb bezpie-
czeństwa ruchu - trudno wy-
obrazić sobie przecinanie 4 pa-
sów ruchu, aby po 100 metrach
skręcić w lewo. Tak więc dojazd
do stajni SGGW i osiedla na
Pawlaczyka będzie możliwy tyl-
ko od skrzyżowania z Manda-
rynki, zaś do budynku Nowo-
ursynowska 139, ulicy Imbiro-

wej i Kokosowej - tylko od stro-
ny ulicy Panoramicznej lub,
przesuniętą o kilkadziesiąt me-
trów, Kokosową. W Płaskowic-
kiej będzie można jedynie wejść
na chodnik lub wjechać na
ścieżkę rowerową. Zostanie zli-
kwidowane również przejście
przez ulicę Płaskowickiej na wy-
sokości Nowoursynowskiej - bę-
dzie to możliwe albo przy Roso-
ła, albo pod skarpą.

Połączenie drogowe z
Wilanowem uzupełni
dwujezdniowa droga

dla rowerów. Nitką północną
będzie można wygodnie doje-
chać do skrzyżowania Ledó-
chowskiej/Branickiego, połu-
dniową - do najstarszej war-
szawskiej drogi dla rowerów
wzdłuż ulicy Przyczółkowej.

R ealizacja tunelu ma
potrwać, według do-
kumentów przetargo-

wych, 41 miesięcy wraz z prze-
rwami zimowymi (grudzień -
luty), czyli ponad 4 lata od
podpisania umowy. Jeżeli
GDDKiA uzgodni kontrakt na
wiosnę, życie na Ursynowie
diametralnie zmieni się pod
koniec 2019 roku. Czy jest to
termin realny? W ostatnich la-
tach jedynie nieliczne budowy
autostrad zostały ukończone
w terminie. Pozostaje nam
mieć nadzieję, że POW odci-
nek A (od Puławskiej do Przy-
czółkowej) będzie kolejnym
wyjątkiem od reguły.

P i o t r  J a n o w s k i
I n i c j a t y w a  M i e s z k a ń c ó w  

U r s y n o w a

Główne połączenie Ursynowa z Wilanowem w niedalekiej (?) przyszłości

Płaskowickiej-bis na 7 pasów ruchu

Skarbowe oświecenie w „Passie”

JJaakk zzwwyykkllee oo tteejj ppoorrzzee rrookkuu ggoośścciilliiśśmmyy ww rreeddaakkccjjii pprrzzeeddssttaawwiicciieellkkęę UUrrzzęędduu SSkkaarrbboowweeggoo ddzziieellnniiccyy UUrrssyy-
nnóóww,, kkiieerruujjąąccąą RReeffeerraatteemm OObbssłłuuggii BBiieeżżąącceejj pprrzzyy uull.. WWyynnaallaazzeekk 33 –– ZZooffiięę GGrraabbsskkąą,, kkttóórraa pprrzzeezz ddwwiiee ggoo-
ddzziinnyy ddyyżżuurroowwaałłaa pprrzzyy tteelleeffoonniiee,, cciieerrpplliiwwiiee ooddppoowwiiaaddaajjąącc nnaawweett nnaa nnaajjbbaarrddzziieejj sskkoommpplliikkoowwaannee ppyyttaa-
nniiaa CCzzyytteellnniikkóóww-ppooddaattnniikkóóww.. TTeelleeffoonn ddzzwwoonniiłł ccoo cchhwwiillaa ii mmaammyy nnaaddzziieejjęę,, żżee ffaacchhoowwee iinnffoorrmmaaccjjee ppaannii
ZZooffiiii ww dduużżyymm ssttooppnniiuu uułłaattwwiiąą wwiieelluu oossoobboomm pprraawwiiddłłoowwee wwyyppeełłnniieenniiee PPIITT-uu,, żżeebbyy bbeezz pprroobblleemmuu ddookkoo-
nnaaćć rroocczznneeggoo rroozzlliicczzeenniiaa zz ffiisskkuusseemm..

RRyyssuunneekk - wwęęzzeełł UUrrssyynnóóww wwsscchhóódd ww pprroojjeekkcciiee oorrggaanniizzaaccjjii rruucchhuu AArrccaaddiiss sspp.. zz oo..oo.. ((ddoommeennaa ppuubblliicczznnaa)) 

Dzielnicowy pogram odpracowywania 
zaległości czynszowych

W dniu 1 kwietnia 2015 r. Zarząd Dzielnicy Ursynów podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia “Dziel-
nicowego programu odpracowywania zaległości czynszowych”.

Program ma ułatwić spłatę zadłużenia z tytułu opłat czynszowych (bądź odszkodowania za bez-
umowne używanie lokalu) osobom zajmującym na terenie Dzielnicy Ursynów lokale mieszkalne,
wchodzące w skład zasobu m.st. Warszawy.

Stworzenie możliwości odpracowania zadłużenia ma ogromne znaczenie społeczne, bo z jed-
nej strony - stwarza możliwość wyjścia z zadłużenia lokatorom, którzy utracili możliwość zarob-
kowania, a z drugiej - nie powiększa strat, jakie ponosi m.st. Warszawa w związku z tym zadłuże-
niem. Ponadto beneficjentami tego programu będą wszyscy mieszkańcy Ursynowa, gdyż to oni bę-
dą korzystać z efektów prac wykonywanych na rzecz Dzielnicy.

Osoby zadłużone będą świadczyć drobne usługi lub wykonywać prace na rzecz społeczności lo-
kalnej. Zapewne większość tych prac będą stanowić prace porządkowe, można zatem mieć nadzie-
ję, że wdrożenie programu sprawi, że w naszej Dzielnicy będzie jeszcze schludniej, czyściej i po-
rządniej. u r s y n o w . p l

Można składać wnioski o umorzenie 
długów czynszowych

Do 21 września mieszkańcy Warszawy mogą składać wnioski o częściowe umorzenie długów czyn-
szowych w lokalach komunalnych.Chodzi o program, który ma pomóc w spłacie długów lokato-
rom mieszkań komunalnych. Program zakłada, że po spełnieniu określonych warunków przy
spłacie części zadłużenia, pozostała jego część zostanie umorzona.

Jest to kolejna forma pomocy osobom mającym zadłużenie w opłatach za czynsz. - To rozwiąza-
nie umożliwi udzielenie pomocy mieszkańcom, których zadłużenie obejmuje dłuższy okres. Jest to
wsparcie dla osób zagrożonych utratą mieszkania i wykluczeniem społecznym. Dotychczasowe dzia-
łania ratusza ułatwiały spłatę długów przede wszystkim osobom mającym od niedawna problemy
z regularnymi opłatami - mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. Wszyscy za-
interesowani mogą składać wnioski w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w swojej dzielnicy.

Przypomnijmy, nowy program pomocy na lata 2015 - 2019 dotyczy dłużników, którzy z różnych
przyczyn nie płacą systematycznie za czynsz i media. Program przewiduje dwa warianty porozu-
mienia pomiędzy lokatorami a samorządem warszawskim:

1. przy spłacie 30% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania porozumienia, nastąpi umo-
rzenie 70% długu po wywiązaniu się z warunków porozumienia

2. przy spłacie 50% zadłużenia w miesięcznych ratach w ciągu kilku lat (nie później niż do
30.09.2019 r.) zostanie umorzone 50% długu.

W przypadku obu wariantów mieszkaniec, oprócz spłaty części zadłużenia, będzie zobowiąza-
ny do terminowych opłat w ciągu najbliższych 4 lat, przy czym w każdym roku będzie mógł dwa
razy spóźnić się z płatnościami o 21 dni. Umorzenie 70% lub 50% nastąpi nie później niż do dnia
31 grudnia 2019r. Wniosek będą mogły składać osoby, które:

- na dzień 30 września 2014 roku posiadały zadłużenie w opłatach za lokal komunalny;
- do 21 września 2015r. złożą wniosek o umorzenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu

mieszkalnego;
- nie niszczyły zajmowanego lokalu lub nie wykraczały przeciwko porządkowi domowemu, w

okresie 12 miesięcy poprzedzających podpisanie porozumienia. 
Do 20 kwietnia zarządcy lokali komunalnych muszą poinformować dłużników o wysokości za-

dłużenia według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego wysłanie zawiadomień, warunkach
uczestnictwa w programie oraz miejscu składania wniosków. Ratusz szacuje, że z tej pomocy mo-
głoby skorzystać około 11 tysięcy osób.

Od kilku lat w Warszawie zmniejsza się liczba osób mających zadłużenie - na koniec 2013 r. w
stosunku do 2011 r. było o 9200 dłużników mniej. Na koniec 2013 r. zaległości w opłatach za czynsz
w lokalach mieszkalnych wyniosły około 535 mln zł (w tym brak opłat za media, czyli centralne
ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, kanalizację, wywóz nieczystości) i jest to kwota narastająca na
przestrzeni lat. Dotyczy to ok. 45 tys. gospodarstw na 83 tys. lokali komunalnych. Są tu uwzględ-
nieni również najemcy, którzy mają zadłużenie na niewielkie kwoty (np. 50 gr).

u r s y n o w . p l

Ofiarom katastrofy smoleńskiej
W piątą rocznicę katastrofy rządowego Tupolewa 154M pod Smoleńskiem odbędzie się szereg

uroczystości przywołujących pamięć 96 osób, które zginęły w tragicznym wypadku, w tym
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii Kaczyńskiej. W piątek 10 kwietnia o godz.
8.25 na powązkowskim Cmentarzu Wojskowym pod pomnikiem pomnikiem 96 ofiar zbiorą się
przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. O godz. 11.00 w Świątyni Opatrzności Bożej
w Wilanowie będzie celebrowana msza za dusze zmarłych, a ponadto przewidziany jest koncert.
Fragmenty Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta wykonają chór mieszany i orkiestra
symfoniczna Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina. Następnego dnia o 16.45 przy Placu
Piłsudskiego zostanie otwarta wystawa plenerowa „Smoleńskie portrety”. 
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MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO:: KKoobbiieettoo,,
jjaakk ttyy ttoo rroobbiisszz?? CCoo ttyyllkkoo zzaaśśppiieewwaasszz,, oodd
rraazzuu FFaacceebbooookk rroozzggrrzzeewwaa ssiięę ggrraattuullaaccjjaa-
mmii ddoo cczzeerrwwoonnoośśccii......

EELLŻŻBBIIEETTAA WWOOJJNNOOWWSSKKAA:: Na takie
pytanie wypada mi odpowiedzieć naj-
skromniej: po prostu robię swoje. 

AA ccoo zzrroobbiiłłaaśś oossttaattnniioo??
Nagrałam dla Telewizji Polskiej „De-

dykacje jubileuszowe” w reżyserii Zbi-
gniewa Dzięgiela, na niwie społecznej
prezesa Fundacji „Kalinowe serce”, któ-
ry mnie w swoim lokalu na Żoliborzu
przytulił i tam właśnie zdarza mi się od
czasu do czasu koncertować. Szkoda, że
na moim ukochanym Ursynowie, gdzie
mieszkam od wielu lat, wciąż nie ma
miejskiego domu kultury, w którym
mogłabym bywać nie tyle na gościn-
nych występach, ile w roli poniekąd go-
spodyni. Pewnie już zapomniano, jak
wraz z moim, od kilku lat nieżyjącym
już mężem Andrzejem Ibisem-Wróble-
wskim inicjowaliśmy różne przedsię-
wzięcia kulturalne, gdy Ursynów ucho-
dził li tylko za sypialnię Warszawy. O ko-
munalny dom kultury biłam się jesz-
cze będąc radną w pierwszej kadencji
ursynowskiej gminy. Potem gmina prze-
kształciła się w dzielnicę, ale niczego
to nie zmieniło: domu kultury – jak nie
było, tak nie ma. Zbudowano piękny
ratusz z wielkimi powierzchniami dla
urzędników i jakoś nikt nie pomyśli, że-
by choć główną salę obrad wykorzy-
stać od czasu do czasu do celów arty-
stycznych. Mój wniosek o uwzględnie-
nie w projekcie ratusza sali koncertowej
– przepadł. Widać lepiej pozostawić
niewykorzystaną na co dzień pustą
przestrzeń. Nowy burmistrz Robert
Kempa obiecuje przyspieszenie budowy
ursynowskiego domu kultury i oby do-
trzymał słowa. 

WWiiddzzęę,, żżee pprrzzeemmaawwiiaa pprrzzeezz cciieebbiiee
nniieemmaałłyy ppaattrriioottyyzzmm llookkaallnnyy......

Czy to może dziwić, skoro nie pa-
mięta się już o roli założonego z inicja-
tywy mojego męża Ursynowsko-Na-
tolińskiego Towarzystwa Społeczno-
-Kulturalnego, o Teatrze za Dalekim,
sprowadzonych przez Ibisa trzech
koncertowych fortepianach dla Ursy-
nowa, o stworzonym również przez
niego pierwszym w Polsce studiu tele-
wizji kablowej Ursynat, z którego wy-
szła przecież dzisiejsza gwiazda dzien-
nikarska Jolanta Pieńkowska? Zresz-
tą, czasy Gminy Ursynów wspominam
z niemałym sentymentem, bo wtedy
jako mieszkańcy mieliśmy dużą sa-
modzielność i sami na przykład zdecy-
dowaliśmy, żeby za nasze, gminne pie-
niądze ruszyć z budową alei Komisji
Edukacji Narodowej, będącej wszak
osią obecnej dzielnicy, podpartej me-
trem. Bez tej decyzji do dziś czekaliby-

śmy na łaskę Rady Warszawy, podob-
nie jak w sprawie budowy autostrady.
No cóż, starania o jak najlepsze decy-
zje samorządowe to akurat nie moja
rola, ale jako była radna zdaję sobie
sprawę, ile błędów zostało na tym po-
lu popełnionych. Chociażby w kwe-
stii oświaty, gdy państwo zrzuciło ją
na barki samorządów, nie dając jed-
nak na realizację zadań w tym zakre-
sie odpowiednich funduszy. A jeśli
chodzi o kulturę, która jest mi ze zro-
zumiałych względów najbliższa, to
przecież z roku na rok przeznacza się
na nią w samorządowych budżetach
średnio co rok o 30% mniej. Ostatnio
pomniejszono budżet na wniosek rad-
nego z Ursynowa! 

CCzzyy jjaakkoo aarrttyyssttkkaa zz ppookkaaźźnnyymm ddoo-
rroobbkkiieemm,, mmaajjąąccaa nnaa ddooddaatteekk wwcciiąążż nnoo-
wwee pprrooppoozzyyccjjee rreeppeerrttuuaarroowwee,, zznnaajjdduu-
jjeesszz wwssppaarrcciiee ww iinnssttyyttuuccjjaacchh,, ddyyssppoo-
nnuujjąąccyycchh ppiieenniięęddzzmmii nnaa ddzziiaałłaallnnoośśćć
kkuullttuurraallnnąą??

O to w dzisiejszych warunkach naj-
trudniej. Pieniądze mogą bowiem pójść
na jakieś programy realizowane przez
instytucje pozarządowe, fundacje, sto-
warzyszenia albo placówki kulturalne,
realizujące programy wymyślone przez
urzędników, natomiast Wojnowska ja-
ko osoba fizyczna wydaje się urzędni-
kom finansowania niegodna. Wszyscy
teraz liczą na to, że sam artysta przynie-
sie kasę na swoje koncerty. Niby w no-
wym ustroju liczy się marka, tylko nikt
z decydentów jakoś nie zwraca uwagi,
że ja sama jestem rynkową marką, bo
na swoje nazwisko pracowałam 40 lat.
To naprawdę straszne, że ludzie, którzy
nie mają pojęcia o sztuce, wykasowali
z systemu prawnego zawód „artysta”.
Nie bierze się pod uwagę, że wytwór ar-
tystyczny to też towar, ale inny, nie-
materialny, tylko duchowy. Próżno szu-
kać w spisie zawodów pozycji: piosen-
karka, malarz, rzeźbiarz. Dzisiejsze
przepisy utrudniają nam założenie tak
zwanej działalności gospodarczej.
Zresztą, po co mi działalność gospo-
darcza. Ja „robię w sztuce”  – nie pro-
dukuję. Cywilizacja przez tysiące lat
wypracowywała pojęcia i zjawiska, któ-
rym prawa do istnienia zaprzeczyli po-
słowie dwu kadencji sejmowych. I brną
w tej głupocie mieszając w tyglu bez-
sensownych przepisów, procedur, two-
rząc kolejne gnioty. 

CCoośś wwiieemm nnaa tteenn tteemmaatt,, bboo nnaa ggrruunn-
cciiee ssppoorrttuu ssppoottkkaałłeemm ssiięę zz ppooddoobbnnaa
ssyyttuuaaccjjąą,, ggddyy kkttoośś nniiee mmóóggłł ffuunnkkccjjoonnoo-
wwaaćć oodd ssttrroonnyy pprraawwnneejj jjaakkoo kkiieerroowwccaa
wwyyśścciiggoowwyy,, ppoonniieewwaażż uurrzzęęddnniiccyy uuwwaa-
żżaallii,, żżee ttaakkii zzaawwóódd ww PPoollssccee nniiee iisstt-
nniieejjee......

Ano właśnie. Prawo nie nadąża za
rzeczywistością, co w praktyce niesły-
chanie utrudnia aktywność zawodo-

wą. A jeśli już chodzi o artystów, to
powiem, że państwo nas po prostu za-
bija. To myśmy wypromowali do wła-
dzy obecnych prominentów, w tym
posłów i senatorów, dla których nie
brakuje pieniędzy na diety, na podró-
że, pożyczki. Nie brakuje też chęci do
uchwalania wymuszanych przez lob-
bystów ustaw, które pozwalają dobrze
żyć różnym kolesiom , a oni jak się
nam odpłacają? Nawet w telewizji pu-
blicznej zamiast prawdziwych arty-
stów królują sztucznie wykreowani ce-
lebryci, o których jak najsłuszniej ma-
wia się, iż znani są tylko z tego, że są
znani. A o tych wszystkich wypacze-
niach decyduje chora wyobraźnia po-
słów i urzędników. Jest w Warszawie

Biuro Kultury, ale ja dotychczas nie
zdołałam zorganizować z jego pomo-
cą ani jednej imprezy. Przepraszam –
jedną – za którą do dziś nie zapłacono
Teatrowi Ateneum.

NNiiee jjeesstt jjeeddnnaakk ttaakk źźllee,, sskkoorroo ww lliissttoo-
ppaaddzziiee uubbiieeggłłeeggoo rrookkuu mmooggłłaaśś śśwwiięęttoo-
wwaaćć ww RRaaddiioowwyymm SSttuuddiiuu iimm.. WWiittoollddaa
LLuuttoossłłaawwsskkiieeggoo pprrzzyy WWoorroonniicczzaa 4400-llee-
cciiee ddzziiaałłaallnnoośśccii aarrttyyssttyycczznneejj......

To prawda, po roku starań znalazły
się na to pieniądze z puli Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Re-
akcja na mój koncert jubileuszowy
ogromnie mnie wzruszyła. Miałam na
Woronicza pełną salę ludzi, dla których
jako artystka coś znaczę. Publiczność
przekazała mi mnóstwo uczucia, co by-
ło niezwykle wzruszające. Poczułam
swoistą więź międzypokoleniową. By-
ło i „Sto lat” i półtora samochodu kwia-
tów, i prezenty. A na dodatek otrzyma-
łam Gloria Artis – najwyższe odznacze-
nie w dziedzinie sztuki. Zaśpiewałam
kompozycje swoje i cudze. Był ukłon w
stronę Witolda Lutosławskiego, który
– jak wiadomo – obok wielkich i słyn-
nych kompozycji tworzył również w ce-
lach zarobkowych muzykę do piose-
nek, pod pseudonimem „Derwid”. W
jubileuszowym programie znalazły się
oczywiście i „Życie moje”, i „Zaproście
mnie do stołu”, i „Sztuczny miód”. By-
ły teksty moich ulubionych autorów:
Jerzego Ficowskiego, Agnieszki Osiec-
kiej, Jacka Kaczmarskiego, Leszka Alek-
sandra Moczulskiego, a także Władysła-
wa Broniewskiego, którego „Ryfkę” za-
śpiewałam z muzyką własną. 

NNiiee ddaa ssiięę uukkrryyćć,, żżee mmóówwiiąącc jjęęzzyy-
kkiieemm bbrraannżżoowwyymm,, kkoorrzzyyssttaasszz zz uussłłuugg
nnaajjlleeppsszzyycchh tteekkśścciiaarrzzyy,, bboo pprrzzeecciieeżż ww
rreeppeerrttuuaarrzzee mmaasszz ii „„SSoonneettyy”” WWiilllliiaammaa
SSzzeekkssppiirraa,, ii ssoonnggii BBeerrttoollttaa BBrreecchhttaa,, ii
uuttwwoorryy JJaarroommiirraa NNoohhaavviiccyy,, zzaapprreezzeenn-
ttoowwaannee ww 22000099 ww OOllsszzttyynniiee ppooddcczzaass
SSppoottkkaańń ZZaammkkoowwyycchh.. ŚŚppiieewwaasszz tteekkssttyy
CCyypprriiaannaa KKaammiillaa NNoorrwwiiddaa,, JJuulliiaannaa TTuu-
wwiimmaa,, KKoonnssttaanntteeggoo IIllddeeffoonnssaa GGaałłcczzyyńń-

sskkiieeggoo,, aa pprrzzeezz llaattaa ttoowwaarrzzyysszzyyllii ccii nnaajj-
wwyybbiittnniieejjssii mmuuzzyyccyy:: llaauurreeaatt GGrraammmmyy
WWłłooddeekk PPaawwlliikk,, WWłłooddzziimmiieerrzz NNaahhoorr-
nnyy,, JJaannuusszz TTyyllmmaann,, HHeennrryykk AAllbbeerr,, JJaa-
nnuusszz SSttrroobbeell......

Ostatnio muzycznie wspomagają
mnie cudownie bracia Lubowiczowie:
pianista Jakub i skrzypek Dawid. Ten
pierwszy jest kierownikiem muzycznym
Teatru Roma, gdzie pewnie chętnie za-
śpiewałabym swojego Brechta. W kon-
cercie jubileuszowym akompaniował mi
– choć w niepełnym składzie – Atom
String Quartet. Byłam zaszczycona obec-
nością marszałka Senatu Bogdana Boru-
sewicza, który obdarzył mnie koszem
kwiatów, wyznając przy okazji, że się
we mnie kochał za młodu. Byłam tak
wzruszona, że nie czułam zmęczenia
prawie 2-godzinnym występem, z które-
go TVP Kultura zarejestrowała i wyemi-
towała dwa osobne koncerty jako pierw-
szą i drugą część. Ich emisja radiowa na-
stąpi 12 i 19 kwietnia o godz. 23.07.

CCzztteerrddzziieeśśccii llaatt mmiinnęęłłoo,, jjaakk jjeeddeenn
ddzziieeńń –– jjeeśśllii wwoollnnoo zzaaccyyttoowwaaćć ddaawwnnyy
pprrzzeebbóójj AAnnddrrzzeejjaa RRoossiieewwiicczzaa zz ppaammiięętt-
nneeggoo sseerriiaalluu tteelleewwiizzyyjjnneeggoo.. AAllee ttyy jjee-
ddzziieesszz ddaalleejj ii mmuussiisszz ssiięę pprrzzyyggoottoowwaaćć nnaa
nnaassttęęppnnąą cczztteerrddzziieessttkkęę......

Mam kolejne plany. Chciałabym
skompletować własne kompozycje i na-
grać je na płytę. Pojawiło się też zamó-
wienie związane z wierszami księdza
Jana Twardowskiego. Do wydania jest
Broniewski, do nagrania utwory opar-
te na poemacie Juliana Ursyna Niem-
cewicza (patrona naszej dzielnicy, w
swoich czasach noszącego miano
„Człowiek Polska”).

Mam nadzieję, że Zarząd Dzielnicy
Ursynów wesprze mnie w tych planach.

Szesnastego maja będę miała reci-
tal w Piwnicy na Wójtowskiej, a w koń-
cu czerwca Spotkania Zamkowe w
Olsztynie.

NNiiee ssppoocczznniieesszz wwiięęcc nnaa llaauurraacchh??
Nie spocznę… żeby tylko zdrowie

dopisało.

Elżbiecie Wojnowskiej wciąż z Szekspirem, Brechtem i Lutosławskim po drodze

Śpiewając na przekór biurokratom
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Kończy się ostatnia faza kon-
kursu projektów z budżetu par-
tycypacyjnego Stolicy. Na tę
trwającą dwa miesiące imprezę
miasto przeznaczyło fundusz,
podzielony ściśle według rejo-
nów i dzielnic. W ten sposób
projekt mokotowski konkuro-
wał z podobnym żoliborskim w
ramach obu dzielnic, ale nie
bezpośrednio. 

Jak się okazało większość projekto-
dawców była zorientowana w temacie
i na podstawie zeszłorocznego konkur-
su wiedziała, że najlepiej “idą” ptaki,
parkingi i chodniki - mieszczące się nie
tylko w zakresie wartości oczekiwanych
zgłoszeń, ale i wyobrażeń o gratyfiko-
wanym przedmiocie. No i oczywiście
przedmiot nie do przebicia - spełniają-
ce z góry wszelkie ograniczenia, satys-
fakcjonujące wszystkich mieszkańców
- ścieżki rowerowe. Pożyteczne tak dla
pieszych, jak i samochodziarzy. 

Konkurs - jako wielka inicjatywa spo-
łeczna - rozczarowuje. Stanowi de fac-
to niespójny zbiór małych pomysłów.
To nie są uniwersalne projekty wycho-
dzące naprzeciw potrzebom aglome-
racji, osiedli, grup społecznych, mimo
zaznaczonej jako atut opcji “wielodo-
stępności”. To przede wszystkim doraź-
ne rozwiązania w obrębie ulic i podwó-
rek, a w nich temat główny: zdewasto-
wane chodniki. 

Wiadomo - są one w Warszawie w
stanie skandalicznym, wiadomo, że na
reperację w normalnym trybie trudno
się doczekać. Ale żeby zrujnowane

chodniki “odtąd - dotąd” stawały do
konkursu żebrząc w ten sposób o napra-
wę? I to w tej samej Najwyższej Gminie,
która - zaniedbując je latami - teraz w
ramach konkursu obdarzy reperacją te
najgorsze? To coś więcej niż tylko indo-
lencja zarządzania, brak inspekcji i sys-
tematyki napraw. To utrata wiarygod-
ności i obłuda, w dodatku posłużenie się
“unijnokształtnym” konkursem, który z
definicji zakłada projekty innowacyjne
i nowatorskie. Trochę trudno o taki przy
naprawie chodnika...

Co tam chodniki, oprócz ludzi cho-
dzących po chodnikach są jeszcze rowe-
rzyści. Ci zdają się rezonować “hulaj
dusza, piekła nie ma”. Pomysły kolej-
nych ścieżek rowerowych bez żadnej
analizy z zewnątrz “przechodzą” w kon-
kursie jako zwycięskie projekty. Tu już
zupełnie się nie bierze pod uwagę pie-
szych ani zmotoryzowanych. Na przy-
kład projekt krótkiego połączenia ścież-
ką ulic Domaniewskiej i Modzelewskie-
go poprzez ich narożnik - tak się prosi,
żeby szybko tamtędy pofrunąć na dru-
gą stronę. Projekt zostaje zaakceptowa-
ny, bez jakiejkolwiek myśli o tych mat-
kach z dziećmi i staruszkach, które tam
też chodzą. Ale niech drepczą dookoła
- hurra! My mamy ścieżkę. 

Wbrew pozorom, mamy w mieście
masę kolizyjnych ścieżek rowerowych,
głównie z powodu ich wadliwych tras.
Na przykład na ludnym przystanku
405, 136, 138 przy ul. Rzymowskiego,
gdzie taka ścieżka biegnie beztrosko
po chodniku, a rowerzyści potrącają
ludzi. Są szybcy i zdążą uciec. Nie ma

sensu mnożyć tu przykładów, jest ich
dużo. Groźniejsze wg mnie są zakusy
rowerzystów na jezdnie. Wśród pro-
jektodawców słychać było, że jezdnie
Idzikowskiego (!), Wałbrzyskiej i Go-
tarda są za szerokie: należy zwęzić
pasy drogowe i upchać ścieżki. Jako
kierowca węszę tu horror. Zwężenie
zatłoczonej jezdni Idzikowskiego, z
rowerzystami obok na dodatek - trud-
no sobie wyobrazić bardziej maka-
bryczny sen. W ogóle planowanie
ścieżki na Idzikowskiego, kiedy obok
biegnie naprawdę szeroka obwodnica
Sikorskiego pokazuje nieodległe
związki z ptaszętami i ich niefrasobli-
wością. O nich niżej. Jako felietonista
już sobie wyobrażam te slalomy mię-
dzy samochodami w korku, w dodat-
ku z górki! To ich widocznie rajcuje -
kierowców jakoś mniej. Nasuwa się

prosta myśl weryfikacji istniejących i
planowanych ścieżek w formie kom-
puterowej analizy grafów. Są takie
programy, w skali miasta niedrogie, w
skali bezpieczeństwa mieszkańców
bezcenne.

Zachodzi ważne pytanie: co na to po-
licja, skoro miasto ma obowiązek każ-
dy zwycięski projekt zrealizować? Mó-
wiąc “sprawdzam” i jadę na Waliców.

Jak zasygnalizowano, trzecią zwy-
cięską kategorią konkursu były domki
dla ptaków. Nie żartuję! Otwieram spra-
wozdanie z pierwszego etapu konkur-
su i co widzę: od pierwszego do dwu-
dziestego numeru projektu to domki
dla ptaków. Był nawet jeden zaprezen-
towany na forum, wielki i solidny, że
psa by pomieścił. Długowieczny, dębo-
wy - producent zaciera rączki, czy nie je-
go są te wszystkie projekty? 

Jest w regulaminie konkursu fajna
procedura, która powinna się nazy-
wać “podstawowa nauka kumoter-
stwa”. Po prezentacji projektów wszy-
scy głosują na pięć z nich, wykorzystu-
jąc punktację 1 - 5. Wystarczy skrzyk-
nąć się z dwoma kolegami i głosować
punktami 5, 4, 3 - każdy na każdego,
w tym siebie. Każdy z nich uzyska mi-
nimum 12 punktów plasujące go jako
zwycięzcę. Niezależnie od treści i sen-
su projektów. 

Proszę Państwa - pokonkursowe re-
miniscencje są smutne. Jak w tytule -
dużo lotu bez polotu. Niektórzy na-
prawią sobie przydomowe chodniki,
inni na wątłych warszawskich drze-
wach posadowią solidne budki. Ktoś
jeszcze powinien stuknąć się w czoło -
czy stuknie? 

e g r s k a

Zakończenie konkursu obywatelskiej partycypacji w budżecie Warszawy

Dużo w tym lotu, ale bez polotu...

Wspólnymi siłami komisje infrastruktu-
ry, kultury i środków przekazu, a także
samorządu terytorialnego i polityki re-
gionalnej (dotyczące prezydenckiego
projektu tzw. ustawy krajobrazowej)
sporządziły projekt ustawy mającej stać
się początkiem ‘’rewolucyjnych zmian’’
w dziedzinie ochrony krajobrazu.  Posło-
wie w czasie 89. obrad Sejmu VII kaden-
cji debatowali nad owocem pracy komi-
sji, którym przewodniczyła Iwona Śle-
dzińska-Katarasińska z PO. 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku
ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu to
obszerny dokument dotykający wielu kwestii.
Dzięki półtorarocznej pracy członków komisji nikt
nie będzie miał już problemu z wieloma definicja-
mi, takimi jak: reklama, krajobraz, krajobraz kul-
turowy, krajobraz priorytetowy itp. Co więcej oka-
zuje się, że ten akt prawny zbliża nas do ciągle nie-
doścignionej Europy, gdzie już dawno w słowni-
kach polityków znajdują się owe pojęcia z wyko-
rzystaniem ich dla celów zwiększenia budżetu
przez nakładanie różnego rodzaju opłat i kar za na-
ruszenie zasad ochrony krajobrazu. Ustawa wpro-
wadza bowiem nie tylko rozbudowane terminy,
ale daje także wiele możliwości instancjom lokal-
nym do uchwalenia tzw. kodeksu reklamowego,
dzięki któremu władze samorządowe będą mogły
pobierać opłatę reklamową. Jest to w gruncie rze-
czy nowa forma podatku, z czym - jak mówi Śle-
dzińska-Katarasińska - musimy się pogodzić, jeśli
chcemy stosować standardy europejskie zawarte
w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Opłata
ta nałożona zostanie na firmy i przedsiębiorstwa,

które tym samym zniechęcić się mają do reklamo-
wania swojej marki, co wyjdzie ostatecznie na ko-
rzyść krajobrazowi, który w dzisiejszych czasach
oszpecony zostaje przez monumentalne bilboar-
dy, plakaty itd. Takiego zdania - według Olgierda
Dziekońskiego - jest większość Polaków, co se-
kretarz stanu w Kancelarii Prezydenta próbował
udowodnić, wspierając się badaniami opinii pu-
blicznej. Opozycja jednak nie dała się przekonać
i wytykała poszczególne nieścisłości obszernej
ustawy. - Dlaczego uważacie, że nakładanie no-
wych podatków na przedsiębiorców cokolwiek
zmieni, jeśli chodzi o kwestie krajobrazowe? - py-
tał z niezrozumieniem Przemysław Wipler.  

W tym, jak ma wyglądać przestrzeń publiczna,
aby krajobraz nie ucierpiał, ma pomóc audyt (fi-
nansowany z funduszu ochrony środowiska), w
którym zawarta zostanie analiza i opinia o wytycz-
nych właściwego zagospodarowania terenu na
poziomie województwa.  

Głosowanie nad projektem zakończyło się wy-
nikiem: 236 głosów za, do 183 przeciw, przy
wstrzymaniu się od głosu 7 posłów. Pomysł usta-
wy niewątpliwe może wzbudzić zainteresowanie
głównie wśród mieszkańców większych aglomera-
cji, ale czy daje szanse na to, że krajobraz za kilka
lat będzie uboższy o kolorowe reklamy? Biorąc
pod uwagę fakt, że ‘’reklama dźwignią handlu’’,
szanse na to są niewielkie, a tęgie głowy u władzy
starają się przecież o to, aby podatki zbierać długo,
a nie rozwiązać ‘’problem’’ od ręki i mieć z głowy.
Jedynym małym plusem jest chociaż zwiększenie
kompetencji samorządu lokalnego, najbliższego
gospodarza naszej przestrzeni publicznej.

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

Czas walki z reklamamiBillboardy antywyborcze?

Szkoła głów to przyszłość
FFoottooggrraaffiiee wwyykkoonnaałł KKrrzzyysszzttooff KKlluunnddeerr pprrzzyy aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 9944 ii uull.. JJaannaa RRoossoołłaa 6611..
((rreedd..))

TToo nniiee ssppóóźźnniioonnyy żżaarrtt pprriimmaaaapprriilliissoowwyy aannii żżaaddeenn ffoottoommoonnttaażż.. WWrreesszzcciiee kkttoośś ppoosszzeeddłł ppoo rroozzuumm ddoo ggłłoo-
wwyy ii ppoossttaannoowwiiłł zzmmiieenniićć ddoottyycchhcczzaassoowwąą,, ppoocczzcciiwwąą nnaazzwwęę SSGGGGWW - SSzzkkoołłaa GGłłóówwnnaa GGoossppooddaarrssttwwaa WWiieejj-
sskkiieeggoo nnaa bbaarrddzziieejj ddzziiaałłaajjąąccąą nnaa wwyyoobbrraaźźnniięę.. MMoożżee cchhooddzzii oo ggłłoowwyy bbaarraanniiee?? 

M M

FOT. KRZYSZTOF KLUNDER
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Polska - według odgórnych za-
pewnień - jest zieloną wyspą Eu-
ropy, czyli krajem który - dzięki
transformatorskiej aktywności
władzy - rozwija się nieustan-
nie. A to zapewnia mieszkań-
com coraz lepszy standard ży-
ciowy. Jest więc - w myśl tych za-
pewnień - wielce zachęcającym
przykładem do naśladowania, a
spece od takiego rozwoju powin-
ni być honorowani nie tylko na
gruncie krajowym. 

A tymczasem rzeczywistość
przeczy. I to w tak licznych
przejawach, że z konieczno-

ści wypada zastanowić się tu tylko nad
kilkoma - niestety negatywnymi - za-
szłościami, szkodzącymi zdrowiu i ży-
ciu ludzi, przyrodzie i kulturze i wywo-
łującymi reakcje dyscyplinujące ze stro-
ny Unii Europejskiej. 50 polskich miast
- informuje krakowski miesięcznik Au-
ra, (1/ 2015 r.) walczy z zanieczyszcze-
niem powietrza. Według Gazety Wy-
borczej. (21-22 II 2015): “Jesteśmy naj-
brudniejszym krajem Europy. Nigdzie
nie ma tak wysokich stężeń rakotwór-
czego benzoalfapirenu. Nasze miasta
wraz z bułgarskimi od lat znajdują się w
czołówce rankingu najbardziej zapylo-
nych (część w pierwszej dziesiątce).
Nawet w uzdrowiskach nie pooddycha-
my czystym powietrzem”. Mamy naj-
bardziej zanieczyszczone powietrze w
całej UE. W większości miast stężenie
toksycznych i rakotwórczych substancji
(pył PM10) wielokrotnie przekracza
normy.

Wdużej mierze za sprawą
spalin z samochodów (Me-
tro, 23 II 2015) radny sto-

łeczny Jan Śpiewak alarmuje: “Warsza-
wiacy żyją w smogu!” (Gazeta Wybor-
cza, 6 II 2015). A - według wojewódz-
kiego inspektora ochrony środowiska -
mamy zanieczyszczenie stale przekra-
czane. Odnosi się to przede wszystkim
do stężenia w powietrzu szkodliwych
dla zdrowia zawiesin pyłów PM25 i
PM10 (liczby te określają wielkość za-
nieczyszczali w mikrometrach). Dane z
2013 r. (raport z 2014 r. ma być ogłoszo-
ny w kwietniu br.), wskazują, że średnia
roczna norma dla Warszawy nie zosta-
ła przekroczona. 

A le stolica nie spełnia innej nor-
my -24-godzinnej. A w ciągu
roku może wystąpić 35 dni, w

których wartość pomiaru może prze-
kroczyć 50 mikrometrów. W poszcze-
gólnych miejscach odnotowano: 37 ta-
kich dni na Bemowie, 38 na Targówku,
46 na Ursynowie, 75 w Śródmieściu
(w a1. Niepodległości). W związku z
tym, Centrum Zarządzenia Kryzyso-
wego zmuszone było ogłosić alert an-
tysmogowy II stopnia. Stężenie najbar-
dziej niebezpieczne, pyłów PM, we-
dług tej placówki, pojawia się najczę-
ściej jesienią i zimą. 

R aport NIK wskazuje, że 63
procent zanieczyszczeń po-
chodzi z ruchu samochodo-

wego, zaś w Krakowie i w miastach ślą-
skich - głównie ze spalania węgla. Pol-
ska jest, pod względem emisji dwutlen-
ku węgla, siódmym krajem w Europie.
A aż 33 proc. tego szkodliwego “urob-
ku” przypada na puste przebiegi w prze-
wozach. A przecież i wymogi życia, i
wychodzące im naprzeciw prawo unij-
ne zobowiązują państwa członkowskie
do ograniczenia narażeń obywateli na
trujące wpływy. Nie należy więc chyba
dziwić się, że - w tej sytuacji - Komisja
Europejska w końcu marca 2015 r. wy-
znaczyła Polsce dwa miesiące na złoże-
nie wyjaśnienia, jakie podejmuje dzia-
łania celem zmniejszenia zanieczysz-
czenia powietrza pyłami, PM10. Jeżeli
zaś wyjaśnienia nie okażą się przekony-
wujące, zagrażają nam 4 mld złotych
kary. W piśmie unijnym czytamy “Komi-
sja wzywa Polskę do działania w spra-
wie zanieczyszczenia powietrza /.../.
Komisja uważa, że Polska od 2005 ro-
ku nie podjęła odpowiednich środków
w celu ochrony zdrowia obywateli i pro-
si o szybkie, efektywne działania /.../
dzisiejsza uzasadniona opinia daje Pol-
sce dwa miesiące na odpowiedź. Jeże-

li w wyznaczonym terminie nie zostaną
podjęte działania, sprawa trafi do Try-
bunału Sprawiedliwości”.

Zdumienie budzi także stosu-
nek rządu do wdrażania unij-
nych dyspozycji w sprawie

uruchamiania alternatywnych do wę-
gla, odnawialnych źródeł energii (OZE),
jak i do zaniedbań w budowie Gazo-
portu w Świnoujściu. Wiele publikato-
rów zwraca uwagę na braki ze strony
władz w promowaniu czystych odna-
wialnych źródeł energii, zwłaszcza sło-
necznej, wiatrowej, co godzi w efek-
tywność energetyczną oraz w warunki

zdrowia i życia i może spowodować ko-
lejne postępowanie dyscyplinujące Ko-
misji o Europejskiej.

Na początku 2015 r. ujawniła
się w tym zakresie swoistość
postawy Senatu wobec usta-

wy prosumenckiej, ukierunkowanej na
promocję obywatelskiej produkcji ener-
gii ze źródeł odnawialnych, w tym
zwłaszcza z przydomowych i osiedlo-
wych instalacji słonecznych. Przyjęta
przez Sejm, ustawa ta zobowiązała fir-
my energetyczne do zakupu nadwyżek
tej energii od producentów po określo-
nych cenach za kilowat. Ale Senat RP,
wprowadzając do niej zmiany, odrzucił
system taryf na zakup energii z wymie-
nionych źródeł, co w istocie stanowiło
zanegowanie treści ustawy. Sejm - pod
naciskiem środowisk proekologicznych
- przyjął jednak ponownie tę ustawę,
oddalając poprawki Senatu.

K olejny znamienny na tym po-
lu przykład to wlokąca się od
lat budowa Gazoportu w Świ-

noujściu, która miała wybitnie zreduko-
wać uzależnienie się Polski od główne-
go dotychczasowego kierunku zaopa-
trzenia ze wschodu i znacząco wpły-
wać na poprawę bezpieczeństwa ener-

getycznego. Decyzja o budowie tego
obiektu - co wynika z raportu NIK - za-
padła w 2006 r. Odpowiedzialnym za
inwestycje uczyniono Polskie Górnic-
two Naftowe i Gazownictwo (PGNiG)
pod nadzorem ministra gospodarki. 

Jednak resort ten nie wprowa-
dził wskazanych przez rząd za-
leceń mających przyspieszyć bu-

dowę, a w 2008 r. rząd PO-PSL odpo-
wiedzialność za nadzór przekazał mini-
strowi skarbu. Lecz tenże resort, dopie-
ro w styczniu 2009 r., kiedy to Gazprom
wstrzymał przesył surowca energetycz-
nego przez Ukrainę, zwrócił się o wska-

zanie niezbędnych zmian prawnych do
spółek zajmujących się budową Gazo-
portu. Specustawę w tej sprawie Sejm
podjął w kwietniu 2009 r., a cztery mie-
siące później Polskie LNG ogłosiło prze-
targ na wybór wykonawcy. Wygrał go,
oferujący najniższą cenę włoski kon-
cern Saipem z udziałem polskiej spółki
budowlanej PBG “Gazoport” zgodnie z
umową z 2010 r.- miał być oddany do
użytku do połowy 2014 r., ale nie nastą-
piło to dotychczas.

NIK - w wyniku badań kontro-
lnych - sformułował więc sto-
sowne wnioski i sprawą zaję-

ła się Prokuratura Okręgowa w War-
szawie w związku ze śledztwem w spra-
wie przekroczenia uprawnień i niedo-
pełnienia obowiązków przez funkcjona-
riuszy publicznych. To - napisała
Agnieszka Kublik - mogło doprowadzić
do opóźnienia budowy Gazoportu i w
efekcie obciążyć PGNiG rachunkiem za
gaz z Kataru, którego Polski koncern
nie mógł odebrać z powodu opóźnienia
inwestycji w Świnoujściu /.../ Ale jeże-
li inwestycja w Świnoujściu nadal bę-
dzie się ślimaczyć, problem zapłaty za
gaz z Kataru powróci (Gazeta Wybor-
cza, 2 III 2015). Natomiast minister

skarbu, polemizując z zarzutami NIK,
zasugerował utajnienie tej instytucji
kontrolnej.

K olejnym kwiatkiem wyrosłym
na “zielonej wyspie”. Jest - o
czym świadczą informacje

medialne - rezygnacja rządu z planów
budowy Centralnego Portu Lotniczego
między Warszawą a Łodzią, która mia-
ła być sfinalizowana w 2020 r. A to
dlatego, że spowodowałoby to za-
mknięcie już istniejących lotnisk w
Warszawie, Modlinie i Radomiu. Za-
miast - uznawanego za inwestycję po-
tencjalnie sensowną - Centralnego Por-

tu Lotniczego, ma powstać Multiport
na bazie ścisłej współpracy lotnisk w
Warszawie, Modlinie, Radomiu i Łodzi
(por. Gazeta Wyborcza, 23 II 2015, s.
1 i 16-17).

Na taką decyzję złożyły się,
między innymi, kłopoty fi-
nansowej, wynikające j stąd,

że w Polsce powstaje coraz więcej lot-
nisk, a z drugiej strony jest coraz mniej
przewoźników mogących liczyć na co-
raz mniejszą liczbę korzystających z
nich pasażerów. Są więc nierentowne i
muszą być”. Jak, na przykład, najnow-
sze z nich lotnisko w podradomskim
Sadkowie finansowane przez promu-
jące je samorządy terytorialne.

Główna rola - jak wynika z in-
formacji medialnych - przy-
padnie w przyszłym Multi-

porcie lotnisku na warszawskim Okę-
ciu. W 2014 r. obsłużyło ono 10,5 mln
pasażerów, w 2015r. ma obsłużyć 11
mln, a za15 lat 20 mln. Dobiega fina-
łu modernizacja jego nowego termina-
lu. Na skutek tego, jego powierzchnia
- w połączeniu z dotychczasowym
zmodernizowanym terminalem - obej-
mie 154,5 tys. m. kw. (por. Passa, 8/
2015, Południe, 4/ 2015).

Wypada jednak przypo-
mnieć, że ta kosztowna mo-
dernizacja i rozbudowa lot-

niska ma miejsce w zurbanizowanej i
rozrastającej się strukturze wielkiego
miasta, jakim jest stolica Polski, i w po-
łączeniu z przecinającą je dwoma trasa-
mi, autostradą tranzytową Berlin-M-
oskwa (Trasa A2). Formuje to w War-
szawie wielki tranzytowy autostrado-
wo-lotniczy węzeł przewozowy, co sta-
nowi wielorako szkodliwe curiosum na
skalę światową. Lokalizacja tego wę-
zła jest bowiem wielce szkodliwa już w
warunkach pokojowych, ze względu
na ekorozwojowe wymogi miasta, jesz-
cze bardziej niebezpieczna na wypa-
dek konfliktu zbrojnego, kiedy to takie
obiekty transportowe są w pierwszej
kolejności narażone na zmasowane
uderzenia przeciwnika. 

K reując tak kuriozalną i nie-
bezpieczną lokalizację, jej
rzecznicy ignorują jednocze-

śnie rozwiązanie optymalne w ukła-
dzie pozamiejskim, w strefie Strykowa
(miejscowość pod Łodzią) i Góry Kal-
warii, wielce korzystne pod wzglę-
dem ekologicznym, gospodarczym,
cywilizacyjnym i obronnym. Czyżby
więc nie potrafili dostrzec tego stanu
rzeczy, jak również tego, że formowa-
nie takiego tranzytowego węzła w
Warszawie nie jest pomysłem nowym?
Przecież przypomina ono ewidentnie
- sygnowane przez Hitlera - założenia
planu Pabsta, ukierunkowane na prze-
kształcenie stolicy Polski w “miasto
niemieckie” (Die neue deutsche
Stadt), stanowiące transportowy in-
strument w strategii “parcia na
Wschód”. Toć to przynajmniej niektó-
re z aspektów planu Pabsta dostrzegł
- za co mu dziękuję - mój dość kąśliwy
oponent w liście zamieszczonym na
łamach Passy, 6 z 2015. Szkoda, że
nie potrafił dostrzec także tego, że ła-
dunki przeznaczone dla Warszawy
można przecież dostarczać z punk-
tów dojazdowych uformowanych np.
w Konotopie, czy w Górze Kalwarii,
bez narażania stolicy na zagrożenia
powodowane przez masowy tranzyt
autostradowy i lotniczy.

Nasze potrzeby i możliwości w
tym zakresie powinniśmy po-
strzegać również - co zauwa-

żył Rafał Antczak z zarządu Deloitte -
w kontekście aspiracji związanych z
budową przez RFN własnego lotniska
transkontynentalnego (por. Gazeta
Wyborcza, 23 II 2015). W rozumieniu-
Zgromadzenia Ogólnego ONZ
(Uchwała 1987 r.): “Bezpieczeństwo
jest priorytetem wszystkich narodów.
Obejmuje ono nie tylko aspekty militar-
ne, lecz także polityczne, gospodarcze,
społeczne, ekologiczne, jak również
przestrzeganie praw człowieka”. Z tą
definicją współbrzmi art. 5 Konstytucji
RP: “Rzeczpospolita Polska /.../ strze-
że dziedzictwa narodowego oraz za-
pewnia ochronę środowiska, kierując
się zasadą zrównoważonego rozwoju”.
Czy więc z tymi kardynalnymi dyspo-
zycjami pozostają w zgodzie - zrefero-
wane tu przykładowo - zaszłości. O
czym one świadczą, odpowiedzą - być
może - częściowo właściwe organy kon-
trolne i prawne. Ale generalnie świad-
czy to o konieczności:

- rychłego wyeliminowania z istnie-
jących już planów i wdrożeń wszelkich
elementów sprzecznych z wymogami
rozwoju zrównoważonego, ukierunko-
wanymi na formowanie optymalnych
warunków dla zdrowia i życia ludzi,
przyrody i kultury,

- zdecydowanego egzekwowania
obowiązujących w tym zakresie dyspo-
zycji krajowych i międzynarodowych
w działalności wszystkich podmiotów
państwowych, samorządowych, spo-
łecznych i prywatnych,

- takiego upodmiotowienia obsad ka-
drowych struktur państwowych i sa-
morządowych, które sprawi. że ich
funkcjonariusze będą fachowo i spo-
łecznie kompetentni w ścisłym stoso-
waniu wymienionych dyspozycji w
praktyce zawodowej.

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

Czy nam grozi zmasowany ruch lotniczy i autostradowy na Ursynowie?

Ktoś chce zadusić Warszawę
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Nieoficjalne pogłoski o
podwyższeniu stawek w
zakładach wzajemnych
końskiego totalizatora
wywołały burzliwą dysku-
sję w środowisku służe-
wieckich graczy. Od 19
kwietnia br. stawki mają
zostać ujednolicone i w
każdym zakładzie wynosić
będą 3 złote. 

Część środowiska uwa-
ża, że zwiększenie
stawki podstawowej w

“trójkach”, “czwórkach”, a
przede wszystkim w kwintach z
2 na 3 zł spowoduje spadek pul
w tych zakładach. Tomasz Ce-
kała, szef spółki Traf organizują-
cej zakłady wzajemne na Słu-
żewcu, stawia natomiast tezę,
że podwyższenie stawek znacz-
nie ożywi grę, a pule wzrosną.
Zgadza się z nim związany z wy-
ścigami konnymi od ponad 40
lat Stefan Czerwiński, członek
Rady Polskiego Klubu Wyścigów
Konnych, komentator wyścigo-
wy publikujący w dzienniku
„Polska The Times” pod pseudo-
nimem Wiktor Lubicz. 

Zdaniem Czerwińskiego
stawka 3 zł w grze po-
jedynczej i porządko-

wej jest za niska, jego propozy-
cja to ewentualnie 5 zł i  ewen-
tualnie 10 zł jako minimalna su-
ma na bilecie totalizatora.
Kwinta - bez znaczenia, staw-
ka może wynosić 1 zł, jak rów-
nież 5 zł. Podobnie “trójki” i tri-
ple gdzie stawka może być wyż-
sza lub niższa niż 3 zł. Publicy-
sta dziennika „Polska The Ti-
mes” uważa natomiast, że staw-
ka podstawowa 3 złote w

“czwórce” jest za wysoka. Uza-
sadnienie powyższych propo-
zycji jest proste. Kwinty gra się
ze względu  na duże wypłaty i
ewentualne kumulacje, stąd na-
wet stawka 5 zł spełniłaby swo-
ją rolę. Natomiast stawka 1 zł w
kwincie zwiększyłaby liczbę
kombinacji, ponieważ kwinta
ze względu na niskie prawdo-
podobieństwo trafienia zawsze
będzie grą niedoinwestowaną
przez graczy. Stawka 5 zł

zmniejszyłaby więc bardziej
liczbę kombinacji na bilecie to-
talizatora niż stawka 3 zł.

“Czwórka” jest zdaniem Czer-
wińskiego również niedoinwe-
stowana przez graczy (niedosta-
teczna średnia liczba kombinacji
na bilecie w stosunku do praw-
dopodobieństwa trafienia). Z te-
go powodu zwiększenie stawki
do 3 zł zwiększyłoby jednocze-
śnie prawdopodobieństwo ku-
mulacji. Autor tej teorii twierdzi,

że nie jest zwolennikiem ogry-
wania graczy poprzez kumula-
cje, z wyjątkiem kwinty, dlatego
uważa, iż stawka 1 zł byłaby na-
wet lepsza niż 3 zł. Co do “trójki”
stawka 3 zł  byłaby właściwa,
zwiększyłaby bowiem o 50 proc.
wypłaty (typowa gra 1#234 -
jeden koń na zwycięstwo, trzy
konie box na drugie i trzecie
miejsce, 6 kombinacji po 2 zł =
12 zł, po 3 zł = 18 zł. W tym
przykładzie stawka 18 zł jest lep-

sza, bo stosunkowo niska, a
zwiększa własne obroty i wypła-
ty. Co do zakładu tripla Stefan
Czerwiński przypomina, że w
czasach PRL stawka w tym za-
kładzie wynosiła 30 zł, a w pozo-
stałych zakładach 20 zł.       

Zdanie odrębne zapre-
zentowało nam kilku-
nastu zagadniętych te-

lefonicznie respondentów, któ-
rzy twierdzą, iż większość służe-
wieckich graczy to ludzie dys-

ponujący określoną kwotą pie-
niędzy na dzień wyścigowy, w
związku z czym będą rezygno-
wać z udziału w zakładach trój-
kowych i czwórkowych, znacz-
nie ograniczą również swój
udział w zakładzie kwintowym
i skupią się na totalizatorze po-
jedynczym oraz porządkowym.
Ważne jest zdanie poważnego
gracza z Wrocławia, z wykształ-
cenia matematyka, który stwier-
dził, że ujednolicenie stawek w
zakładach końskiego totalizato-
ra wcale go nie przeraża, a
wręcz przeciwnie - zachęci do
gry ze względu na liczne kumu-
lacje i wyższe pule. Powołuje się
przy tym na zakłady wzajemne
przyjmowane na Francję, któ-
rych podstawowe stawki w ub.r.
wzrosły, a mimo to zanotowa-
no duże ożywienie w grze. 

Pierwsza część zbliżają-
cego się wielkimi kro-
kami sezonu wyścigo-

wego powinna pokazać, która
ze stron ma rację. Liczymy na
wiele komentarzy pod niniej-
szą publikacją od osób zaintere-
sowanych tak ważną kwestią,
jaką jest wysokość stawek obo-
wiązujących w zakładach wza-
jemnych na służewieckim to-
rze. Najciekawsze wpisy opu-
blikujemy w kolejnym wydaniu
„Passy”. Oczekujemy również,
że ożywi się strona interneto-
wa spółki Traf, która od pew-
nego czasu jest martwa i nie
spełnia swojej roli, czyli tuby
podającej aktualne informacje
dotyczące zakładów wzajem-
nych na Słuzewcu. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o  L e c h  K o w a l s k i

Co oznacza zmiana stawek w końskim totalizatorze?

Trwa już dyskusja ekspertów...
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Po 56 latach od zerwania sto-
sunków dyplomatycznych z Re-
publiką Kuby prezydent USA Ba-
rack Obama zapowiedział znie-
sienie amerykańskich sankcji.
W styczniu w Hawanie rozpoczę-
ły się rozmowy amerykańskich i
kubańskich dyplomatów w spra-
wie normalizacji stosunków po-
między oboma państwami. 

Pierwszy dzień negocjacji po-
święcony był przeglądowi prze-
pisów regulujących imigrację.

Stany obiecują ograniczenie praktyki
polegającej na natychmiastowym przy-
znawaniu wiz uciekinierom z Kuby, ma-
ją też odsyłać na wyspę nielegalnych
imigrantów przechwyconych na mo-
rzu. Strona kubańska ma natomiast za-
gwarantować, że przyjmie swych oby-
wateli wydalonych z USA oraz będzie
walczyć z nielegalną emigracją. Roz-
mowy na ten temat utrudnia amery-
kańska ustawa z 1966 r., na mocy któ-
rej uciekinierom z Kuby przypisano licz-
ne  przywileje, pozwalające im na osie-
dlenie się w USA. Problem w tym, że
ustawę może znieść jedynie Kongres, a
to gremium zdominowane jest przez
niechętnych Obamie i jego reformom
republikanów. Jednak zdaniem wielu
ekspertów, Biały Dom może zacząć
działać w taki sposób, że ustawa z 1966
r. stanie się de facto martwa. 

Obama ogłosił zwrot w dotych-
czasowej polityce izolowania
Kuby przez USA w dniu 17

grudnia 2014, zalecając swojej admini-
stracji natychmiastowe wznowienie sto-
sunków dyplomatycznych z Hawaną
oraz rozluźnienie restrykcji w podró-
żach, a przede wszystkim w eksporcie.
Amerykański prezydent przyznał, że
mimo „szlachetnych intencji” trwające
od ponad 50 lat embargo i izolacja Ku-
by nie doprowadziły do zamierzonego
celu, jakim było usunięcie Fidela Ca-
stro. Jest to konkluzja mocno spóźnio-
na, ale stanowi ważny krok w kierunku
poprawy stosunków na linii USA– kra-
je Ameryki Łacińskiej, które dawno zre-
zygnowały z bojkotu Kuby, a wiele z
nich ma z Hawaną wręcz przyjacielskie
relacje. Normalizacja stosunków z Ku-
bą poprawi również wizerunek USA od
Hiszpanii i Unii Europejskiej po Daleki
Wschód, gdzie polityka Waszyngtonu
wobec Kuby budziła wiele kontrowersji.
Wszak wraz z upadkiem komunizmu i
ZSRR Kuba przestała stanowić zagroże-
nie dla USA oraz zachodniej półkuli.

Stronę amerykańską reprezen-
tuje w rozmowach zastępca
asystenta sekretarza stanu ds.

obu Ameryk Alex Lee, zaś stronę ku-
bańską szefowa departamentu ds. USA
w ministerstwie spraw zagranicznych
Josefina Vidal. Do amerykańskiej de-
legacji dołączyła asystent sekretarza
stanu USA ds. Zachodniej Półkuli Ro-
berta Jacobson. Najważniejszą kwestią,
jaką poruszano w serii spotkań, było
otworzenie ambasad w Hawanie i Wa-
szyngtonie. Kubańczycy obawiają się
jednak, że dalekosiężnym celem pre-

zydenta Obamy jest odsunięcie od wła-
dzy Raula Castro i skłonienie Hawany
do wdrożenia wskazanych przez USA
reform. W ramach pierwszych przyja-
znych gestów władze kubańskie uwol-
niły 53 więźniów politycznych, nato-
miast Waszyngton umożliwił eksport
na Kubę materiałów budowlanych na
użytek osób prywatnych oraz sprzętu
rolniczego dla “małych gospodarstw”.
Ponadto Kubańczycy zgodzili się na im-
port z USA sprzętu i usług telekomuni-
kacyjnych oraz informatycznych, w tym
także telefonów komórkowych.

Podobnie jak Richard Nixon, któ-
ry swego czasu przeforsował
w Kongresie nawiązanie sto-

sunków dyplomatycznych z komuni-
stycznymi Chinami Ludowymi, także
prezydent Barack Obama wykonał
krok, który przejdzie do historii. Ogrom-
ne zadowolenie z “historycznej decy-
zji” wyraził m. in. papież Franciszek.
W wydanej nocie Watykan podkreślił,
że celem decyzji Obamy jest przezwy-
ciężenie - w interesie obywateli obu
państw - trudności, które w ostatnim
czasie naznaczyły ich historię. Ponadto
Stolica Apostolska ujawniła, że w paź-
dzierniku gościła u siebie delegacje
dwóch państw i przedstawiła im propo-
zycję swego pośrednictwa, aby sprzyjać
prowadzeniu konstruktywnego dialogu
w delikatnych kwestiach. 

Podczas ubiegłorocznej piel-
grzymki na Kubę papież Fran-
ciszek ostro skrytykował em-

bargo, które w 1959 r., tuż po zwycię-
stwie rewolucji kubańskiej, nałożyły
na wyspę USA. W 1962 r. ówczesny
prezydent John Fitzgerald Kennedy za-
ostrzył zasady blokady wyspy i całkowi-
cie zerwał kontakty handlowe z kara-
ibskim państwem. Była to kara za za-
rządzoną przez Fidela Castro nacjona-
lizację amerykańskich przedsiębiorstw
na Kubie. Zdecydowanym przeciwni-
kiem embarga był również Jan Paweł II,
który potępiał je przez ponad dwie de-
kady. Jako pierwszy przywódca Waty-
kanu w historii papież-Polak odwie-
dził Kubę w 1998 r.

Kością niezgody w przywraca-
niu normalizacji pomiędzy
oboma państwami może być

kwestia zwrotu Kubańczykom terenów
Guantanamo, gdzie znajduje się baza
amerykańskiej piechoty morskiej. - Przy-
wrócenie pełnych stosunków dyploma-
tycznych pomiędzy Waszyngtonem i
Hawaną jest możliwe jeszcze przed speł-
nieniem tego postulatu, ale jeśli ten waż-
ki problem nie zostanie w krótkim cza-
sie rozwiązany, to dyplomatyczne zbli-
żenie nie będzie miało wielkiego sensu
- podkreślił kubański przywódca Raul
Castro przemawiając w styczniu na
szczycie Wspólnoty Państw Ameryki Ła-
cińskiej i Karaibów, który odbywał się w
stolicy Kostaryki San Jose. 

Odpowiedź władz USA była na-
tychmiastowa. Już 1 lutego
postulat Raula Castro został

przez Biały Dom oficjalnie odrzucony.
Teren, na którym znajduje się baza Gu-

antanamo, został wydzierżawiony USA
w 1903 r. Od rewolucji w 1959 r. Kuba
bezskutecznie chce się pozbyć obcych
wojsk z własnego terytorium, do czego
ma niezaprzeczalne prawo. Jednak USA
uporczywie powołują się na postanowie-
nia prawne zawarte w umowie z 1903 r.,
mówiące o tym, że dzierżawa może zo-
stać zakończona jedynie w przypadku
zgodnego porozumienia stron. Z góry
wiadomo, że Stany nigdy nie zgodzą się
na zawarcie takiego porozumienia.  

Od 1995 r. głównym źródłem
dochodów Kuby stała się tu-
rystyka, wyprzedzając trady-

cyjnego lidera, jakim był przemysł cu-
kierniczy. Osiągnięto to przede wszyst-
kim dzięki przyjazdom tysięcy obywate-
li Meksyku i Hiszpanii. W kolejnych la-
tach coraz liczniej pojawiali się przybysze
z innych krajów europejskich, w ostatniej
dekadzie także z Polski. Kuba z roku na
rok staje się dla turystów coraz bardziej
atrakcyjnym miejscem do wypoczynku
i nie można się temu dziwić, bowiem
jest to przede wszystkim kraj bardzo bez-
pieczny, co w dzisiejszych czasach
wszechobecnego terroryzmu jest nie-
zwykle ważnym czynnikiem. Niewy-
obrażalne piękno kubańskiej przyrody i
tamtejszych plaż  to kolejny czynnik
zwiększający zainteresowanie Kubą tu-
rystów z całego świata. Dodając do tego
otwartych na obcych, przyjaznych i we-
sołych Kubańczyków można postawić
tezę, że jak podróż do ciepłych krajów, to
tylko na Kubę. Jednak aby poznać
wszystkie zalety i piękno “perły Kara-
ibów”, należy tam jechać w małej grupie,
a nie z biurami podróży oferującymi za-
mknięty Resort & Spa w Varadero i sma-
żenie się na tamtejszych plażach. Ob-
jazd wynajętym autem jest jedynym spo-
sobem na poznanie prawdziwej twarzy
tej wyjątkowej karaibskiej wyspy.  

Wieloletnia blokada ekono-
miczna i turystyczna Kuby
była zabójcza dla kubań-

skiej gospodarki, ale zbawienna dla
tamtejszej flory i fauny. Na wyspie jest
mnóstwo miejsc wpisanych na prestiżo-
wą listę Światowego Dziedzictwa Kul-
turalnego UNESCO. Kuba to raj dla or-
nitologów, żyje tu kilkaset gatunków
ptaków, często endemicznych, jak rów-
nież ryby koralowe. Kształt dna mor-
skiego, płytkie morze i warunki klima-
tyczne kraju leżącego za Zwrotnikiem
Raka sprawiają, że morze jest ciepłe i ja-
sne, co zapewnia idealne warunki do
życia skorupiakom, muszlom i tysiącom
gatunków ryb, z których 400 jest jadal-
nych. U wybrzeży Kuby odkryto 59 ga-
tunków koralowców, w tym unikato-
wy czarny koral, 100 gatunków skoru-
piaków oraz 1400 gatunków małży. Ku-
ba oferuje ponad 120 miejsc do nurko-
wania w czterech głównych ośrodkach
na zachodzie kraju – Cayo Levisa, María
La Gorda, Bahía de Cochinos i Caleta
Buena. Wspaniałe warunki do nurko-
wania oferuje również zabytkowe mia-
sto Trinidad, gdzie znajduje się Playa
Ancon, jedna z najpiękniejszych plaż
świata. 

Równie piękne są plaże od stro-
ny Atlantyku. Niepowtarzal-
nym przeżyciem jest podróż

na jedną z czterech plaż na Cayo Santa
Maria. Jedzie się tam przez 41 km gro-
blą (pedraplen). Wrażenie niesamowi-
te, bo po obu stronach grobli niezmie-
rzony ocean. Po przybyciu na miejsce
trzeba przejść ok. 500 m przez tropi-
kalny las i oczom turysty ukazuje się
absolut piękna zaklęty w białym jak
mąka piasku i mieniącej się różnymi
odcieniami lazuru i turkusu morskiej
wodzie. Tak magicznych miejsc jest na
Kubie znacznie więcej.

Założone w sierpniu 2008 r. w
San Francisco Airbnb Inc. pu-
blikuje oferty dotyczące naj-

bardziej atrakcyjnych miejsc pobytu na
całym świecie. Airbnb poinformowa-
ło ostatnio, że wraz z ociepleniem sto-
sunków na linii Waszyngton - Hawana
odnotowało wśród amerykańskich
użytkowników wzrost aż o 70 proc.
liczby internetowych zapytań o miesz-
kania na Kubie. W odpowiedzi na to
zapotrzebowanie firma dodała do ofer-
ty ponad tysiąc kubańskich nierucho-
mości. Poszukujący  na wyspie miesz-
kania muszą jednak potwierdzić w
Airbnb, że dostali od amerykańskich
władz licencję na podróż.

Kuba bowiem otworzyła się na
świat, ale nie na cały. Na wy-
spę mogą przyjeżdżać wszy-

scy pod warunkiem wszakże, iż nie są
Amerykanami. Obywatele USA nie ma-
ją prawa do podróży na Kubę w celach
turystycznych i złamanie zakazu grozi
nawet więzieniem. Na początku stycz-

nia bieżącego roku nastąpił przełom.
Po ogłoszeniu rządowego komunikatu
o normalizacji stosunków dyplomatycz-
nych z Hawaną dokonano zmian w re-
gulacjach normujących wizyty Amery-
kanów na Kubie. Chociaż utrzymano
zakaz podróży turystycznych, to jed-
nak mogą oni przyjeżdżać na wyspę
wykorzystując któryś z wielu pretek-
stów – religijnych, kulturalnych, huma-
nitarnych, czy rodzinnych, bez koniecz-
ności uzyskiwania dotychczas obowią-
zujących specjalnych pozwoleń. Wpro-
wadzone zmiany w przepisach ułatwią
amerykańskim biurom podróży i liniom
lotniczym rozwinięcie aktywności na
Kubie, co może skutkować tym, że
wkrótce ulice Hawany i innych miast
zapełnią się tłumami amerykańskich
turystów. Tym samym Kuba będzie sta-
wać się coraz droższa.

Od stycznia br. dozwolone jest
na Kubie korzystanie z kart
kredytowych wydawanych

przez amerykańskie banki, a obywate-
le USA są uprawnieni do legalnego wy-
wiezienia alkoholu (rumu) oraz wyro-
bów tytoniowych (cygar) o wartości do
100 dolarów. Z drugiej strony, amery-
kańskie firmy mogą eksportować nie-
które nowoczesne technologie, co po-
zwoli na poprawienie jakości łączy inter-
netowych i sieci komórkowych z wy-
spą. Prognozuje się, że zainteresowa-
nie wyjazdami na Kubę będzie rady-
kalnie wzrastać, więc Polacy, o ile chcą
obejrzeć niezmąconą jeszcze cywiliza-
cją “perłę Karaibów” w starym stylu,
muszą się bardzo spieszyć. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Następuje stopniowa normalizacja stosunków Kuba-USA

Turyści wracają na Perłę Karaibów
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Piórem Derkacza
Siostra 

Janina Bugańska
ZZggrroommaaddzzeenniiee ZZaakkoonnnnee NNaajjśśwwiięęttsszzeeggoo

SSeerrccaa JJeezzuussaa SSaaccrree-CCooeeuurr

Siostra Janina słowo „Bug” ma wpisane
w nazwisko. Nie ważne, że przez „u” zwy-
kłe, bo w wymowie nie ma to znaczenia. 50
lat temu siostra Janina Bugańska słowo
„Bóg” wpisała na stałe do swojego serca.
Przyjmując śluby zakonne 25 marca 1965
roku, zaczęła służyć Bogu i ludziom. Klę-
cząca w modlitwie i klęcząca podczas ro-
bienia kompozycji kwiatowych do ołtarza,
jest połączeniem Marii i Marty. Wszystko
to robi z uśmiechem i wrodzoną skrom-
nością. Jest nierozłączną częścią Parafii
św. Tomasza Ap. Za to wszystko „Bóg za-
płać” i „dziękujemy”.

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

Ingerencja tak zwanych mediów głównego nurtu w nasze życie zwiększa się
niemal każdego dnia. W ślad za informacjami pojawiającymi się w sieci pro-
dukowane są coraz bardziej prymitywne telewizyjne i prasowe serwisy in-

formacyjne.
Wystarczy powiedzieć dowolną bzdurę, byleby nie była zbyt daleka od tematu

i zawsze wypowiedź takiego “eksperta” znajdzie swoich zwolenników, rozpleni się w Internecie. I to
w dwóch wersjach: subiektywnej i obiektywnej. Potem te, nawet najdziwniejsze i najbardziej niewia-
rygodne wnioski przemielone w maszynce propagandy znowu wracają do Internetu i stają się nie-
podważalna prawdą, bo przecież większość Polaków tak sądzi. Przy założeniu, że większość Pola-
ków jest niedouczona i nie rozumie nawet prostych wiadomości, rację mają ci, którzy nie zgadzają
się z oczywistymi oczywistościami, bo większość jest po prostu durna. Szanse na to, że jak wymyśli
coś dureń, to będzie to mądre, są znikome. Bardziej prawdopodobne jest, że nie pomylą się ludzie
wiedzy i nauki, jako że inteligencją i wiedzą wielokrotnie przewyższają oni statystycznego polityka.

Ekspertem do badania czegokolwiek mianuje się człowieka powiązanego z głoszoną tezą (smo-
leńskie rewelacje). Na każdym kroku można znaleźć przykłady umysłowych kameleonów, którzy
twierdzą, że obiektywnie rzecz ujmując... Czyli mają dwa poglądy: obiektywny dla mediów i subiek-
tywny dla kumpli. Gratuluję giętkości umysłu i kręgosłupa.

Trwają (stały serial) dyskusje o budżecie armii, wspaniałej armii zawodowych gryzipiórków i ge-
nerałów, bo razem wziętych jest ich zapewne więcej niż “zwykłych” żołnierzy. A generał, jeden cwań-
szy od drugiego twierdzi na wizji, fonii, w autoryzowanych wywiadach, że inne kraje wydają z bu-
dżetu na wojsko dużo więcej niż Polska. Zapomina o większości państw, gdzie wojsko otrzymuje ok.
1 proc. budżetu rocznie. Nie wie(?), że wśród krajów, w których dotowanie armii jest największe,

większość stanowią państwa w stanie wojny.
Dlatego też niemal wszystkie występujące
przed kamerami gwiazdy, tfu... orły armii III RP
straszą nas najazdem Ruskich. 

A Niemców się nie boimy? Białoruś na pew-
no też nie jest nam przyjazna, a Litwa chwila-
mi niemal wroga, Czesi pamiętają jeszcze Za-
olzie i “polskie tanki nad Wełtawą”. Słowacy to
na szczęście ta sama nacja, co nasi górale.

Pozostała nam jeszcze ukochana Ukraina - przyjazny kraj ze społeczeństwem sklerotyków, któ-
rzy zapomnieli o akcji Wisła. My w rewanżu zapomnieliśmy o Banderze. Teraz, wychodząc przed
szereg, podajemy ukraińskim Ukraińcom pomocną broń, po to by bili ruskich Ukraińców i samych
Ruskich. Daje to kolejne preteksty wojskowej wierchuszce do straszenia Polaków, że jak padnie Ukra-
ina, to Azjaci najadą Polskę, a my nie mamy armat.

Ostrzegam - nie jesteśmy w stanie w rok, ani w dziesięć lat uzbroić się tak, by myśleć o obronie na-
szego kraju przed Rosją. Napaść ruskiej hołoty trwałaby dokładnie tyle czasu, ile trwa przejazd czołgiem
od Bugu do Odry. Jakieś dwa, trzy dni. Inną bowiem sprawą jest zdobyć teren, a inną go utrzymać. 

Bez współpracy z ludnością miejscową nie ma co marzyć o panowaniu (patrz. Afganistan) nad krajem.
Na afgańskich góralach zęby połamali sobie i Rosjanie, i Amerykanie. Każdy następny idiota, który wyśle
tam swoje wojska, będzie musiał je wycofać, przy czym wróci też wielu żołnierzy w czarnych workach. 

Przykładem zdobycia terenu (chodziło przecież o ropę), a nie jakąś tam demokrację, i niemoż-
ności utrzymania go siłą - jest Irak. Chcieliśmy tam, za przyczyną prezydenta Kwaśniewskiego i je-
go Siwca, utworzyć kolejne województwo. Dlaczego na taką spokojną misję nie pojechała córka pre-
zydenta, by zanieść do Iraku amerykański kaganek demokracji. Czy mogła zginąć, zostać porwa-
na, zgwałcona? Niemożliwe, w czasie pokojowych misji ludzie nie zabijają się dziesiątkami, czy set-
kami, nie gwałcą zbiorowo, nie stosują terroru państwowego i nie ma wojen domowych.

Dlaczego mamy generalicji podnosić pensje i emerytury, skoro od wielu lat wiadomo, że te-
atrem działań w kolejnej wojnie nie będzie polska ziemia, tylko najpierw polski Internet. Państwo,
miast wrzucać do MON-owskiej szkatułki bez dna kolejne miliony złotych, dotować powinno, ku-
powanych na pniu przez rządy i korporacje świata, polskich informatyków. Zamiast czołgowego zło-
mu z Niemiec i lotniczych zabytków z USA utwórzmy komórki programistów i informatyków, bo
to na nich spadnie pierwsza wojenna fala. Trzeba to zrobić jak najszybciej, póki jeszcze liczą się na
świecie. A mało jest takich nacji, która mogłaby się pochwalić większymi sukcesami na szczeblu ogól-
noświatowym. Chińczycy, Hindusi, Rosjanie, Żydzi (w tym Izraelici).

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Giętki kręgosłup, a język?

„Napaść ruskiej hołoty
trwałaby dokładnie tyle
czasu, ile trwa przejazd
czołgiem od Bugu do Od-
ry. Jakieś dwa, trzy dni”

ww 1100.. rroocczznniiccęę
((wwaallcc cciiss-mmoollll oopp.. 6644 nnrr 22 FFrryyddeerryykkaa SSzzooppeennaa))

Ten wiersz, dość emocjonalny, napisałem spontanicznie 10 lat temu, w dniu śmierci papieża Po-
laka, a w 10. rocznicę przypomniałem go na jednym z literackich portali internetowych. I oto do-
wiedziałem się z zamieszczonych tam komentarzy prawicowych środowisk, że ten wiersz to bluź-
nierstwo, że ma antychrześcijański wydźwięk, jest obrzydliwą propagandą o retoryce rodem z naj-
czarniejszych lat stalinowskich, świadczy o całkowitym braku zrozumienia nauki Karola Wojtyły,
nie sprzyja pojednaniu, szerzy ślepą nienawiść i pogłębia podziały (wszystkie cytaty autentyczne).

Ludzie! Ratunku! To jakaś paranoja! Wpadliśmy chyba w obłęd! Ten wiersz ma taką wymowę?
W moim zamyśle miał być hołdem złożonym Wielkiemu Rodakowi, którego szanowałem i powa-
żam (choć nie do końca ze wszystkim się zgadzam). Miałem zaszczyt zetknąć się z kardynałem Woj-
tyłą osobiście w Krakowie, dzięki mamie, aktorce Teatru Starego i jej teatralnej koleżance Halinie
Kwiatkowskiej z Wadowic, przyjaciółce papieża z lat szkolnych, a także dzięki mojemu drużyno-
wemu, którego po śmierci kardynał Wojtyła żegnał na cmentarzu Rakowickim. Poznałem go i wiem,
że na pewno nie akceptował faryzeuszowskich postaw, jakich teraz nie brakuje. Dlatego w wier-
szu próbowałem przeciwstawić się zawłaszczaniu jego dorobku przez tych, którzy postępują
sprzecznie z Jego nauką, choć się gorliwie na Niego powołują. Czy już naprawdę nie wolno o tym
mówić głośno, nie narażając się na wściekłe ataki? Czyżbym uderzył w stół?....

21.37

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Grzegorz Napieralski (41) nadzieją lewicy! Odnowiciel. Budowniczy par-
tii, która będzie, bo jeszcze jej nie ma. Nadzieja. Spełnienie oczekiwań
wielkich rzesz ludzi. Przecież wszystko pęka. SLD, PO muszą się rozsy-

pać. Już widać rysy. Wszędzie za dużo starych repów. Okupują stołki. Nie dopusz-
czają. Od lat nie ma zmiany. Młodzi odnowią polską politykę. Odbudują co zbu-
rzone. Pobudują nowe. Starzy się przeżyli. Powinni odpocząć. Odejść. Zrobić miejsce. 

Oto nowy projekt. Czego? Trudno powiedzieć. Pada określenie - centrolewicy. Rzadziej - nowej
lewicy. Najczęściej jednak słyszy się - młodych. Są też mutacje. Wszędzie jednak wybija się nazwi-
sko “Napieralski”. 

Słyszę inne nazwiska towarzyszące nazwisku Napieralskiego. Stworzyć mają nową partię. Par-
tię młodych. Takich, którzy właśnie odprowadzają dzieci do szkoły i w związku z tym znają życie
takim, jakie ono jest. W przeciwieństwie do tych, którzy życia takiego, jakie jest, już nie znają. Ma-
tyjaszczyk (41) - prezydent Częstochowy), Balt (42) - poseł stamtąd i szef śląskiej organizacji
SLD), Rozenek (46) - śląski poseł, do niedawna rzecznik Palikota, Barbara Nowacka (40), która okre-
śli swą przyszłą afiliację ostatecznie po 10 maja. To są publiczne informacje. 

Ja z nikim z nich nie gadam. A słyszę. Zaprzeczyliby, jeśli te informacje byłyby nieprawdziwe. Nie-
prawda identyfikująca człowieka z jednymi i wykluczająca spośród innych, to naprawdę groźna rzecz.
Może wykluczyć zewsząd. Nie zaprzeczają. Najpewniej więc przynajmniej rozważają. 

Słyszę, mniej publicznie, inne nazwiska. Tych nie wymieniam. Może to ploty. Słyszę głosy sym-
patii, wsparcia. Ze Słupska, z Warszawy, ze Szczecina, z Poznania. Nie wiem, ile w nich kurtuazji,
a ile zapowiedzi przyszłego zaangażowania. Tak czy inaczej sporo jest oznak, że szykuje się projekt
nowego ugrupowania. Tyle że poza tym, że miałoby to być ugrupowanie młodych i z lewicy i, że
chcą zwyciężać w wyborach, nic więcej nie wiadomo. Co łączy, a co dzieli? Zwłaszcza wobec już
istniejących ugrupowań, które bardziej lub mniej, ale jednak jakoś lokują się same na lewo od
umownego centrum. Powiedzmy - od Platformy. Nie ma nawet haseł, cóż mówić o zrębach (przy-
najmniej) programu. Zresztą określenia miejsca (centrum, lewo, prawo) to rzecz płynna, idzie w
niej bardziej o relacje niż o przesłanie ideowe, wartości, program. W tych ostatnich sprawach - ab-
solutna dyskrecja. Zero informacji. Ani słowa.

Bardzo różni są to ludzie. Matyjaszczyk ma prawdziwy własny dorobek. Jest konsekwentnie le-
wicowy. Zwłaszcza w kwestiach światopoglądowych, równościowych, ludzkich. Swą lewicowość okre-
śla konkretnymi działaniami. Co zapowiadał - robi. To nieczęsta cecha współczesnych polskich po-

lityków. Szacunek. Rozenek to też
osobowość. Jasny obliczem i w ję-
zyku. Precyzyjny i odważny. Czło-
wiek, który mówi wprost. Ale nie
rani. Ciepły. Uważny. Pracowity.
Konsekwentny. Sam w sobie jest
wartością. Wielu chciałoby z nim
współpracy. Balt to druh Matyjasz-
czyka. Nie znam jego działalności,

nie śledzę, lecz musi mieć wartość, skoro z prowincjonalnej w województwie śląskim Częstochowy
zdobył mandat szefa regionu swojej partii. To się wcześniej nie zdarzyło. Ma też, w odróżnieniu od
Napieralskiego godny zauważenia dorobek zawodowy, poza polityką. Barbara Nowacka - jeszcze zo-
baczymy. Dzisiaj można zauważyć: sympatyczna, stonowana, rzeczowa, prawdziwie lewicowa.
Jest też świetnie i autentycznie, także rodzinnie i współcześnie na lewicy zakorzeniona. 

Mam tylko jedno „ale”! Jak na razie rzecznikiem projektu, jakoś kojarzonym z wymienionymi na-
zwiskami jest Grzegorz Napieralski. Najpierw więc sam Napieralski. Czyż to nie jest ten gość, któ-
ry rozwalił LiD? Kto nie pamięta skrótu “LiD” - idzie o centrolewicową koalicję, która zawiązana przed
wyborami samorządowymi 2006 roku odniosła nieoczekiwany (także przez jej sygnatariuszy)
sukces. Po upływie półtora roku Olejniczak pod niebywale silną presją sekretarza generalnego SLD,
Grzegorza Napieralskiego, faktycznie ją zlikwidował. Nie tylko o katastrofalny brak wyobraźni i ja-
kiejś głębszej perspektywy chodzi, ale i o motywy “młodych”. Metrykalnie wówczas rzeczywiście
bardzo jeszcze młodych. Czysto one personalne, karierowiczowskie, “stanowiskowe” były. Dzisiaj
też Napieralski w telewizjach pół słowem nie haczy tego, po co mu władza, po co sejm, po co par-
tia. Władza! A to za mało. Powiem więcej - to nie jest stosowne. Chyba, że Polska weszła już dwie-
ma nogami w historyczny etap swej politycznej niestosowności. Jak idzie o politykę. Partie. Przy-
wódców. To jest możliwe. Nawet, jeśli nie będzie prawdziwej zmiany sposobu politykowania, to jest
wielce prawdopodobne.

Od marca 1968, kiedy po raz pierwszy świadomie usłyszałem ten motyw: “młodzi”, a szło o bru-
talną wtedy rozgrywkę o władzę w partii komunistycznej, PZPR, w której jedynym racjonalnym ar-
gumentem strony atakującej były ich metryki przyznaję, mam uraz. Potem wielokrotnie ugrunto-
wywany. Nie ze względu na wiek (65) uważam, iż zmianę w polityce, także osobową, powinno się
uzasadniać programowo a nie metrykalnie. Chyba, że chce się robić to samo co poprzednicy, tyl-
ko bardziej energiczne. Pytanie - czy Napieralski chce robić to samo co Miller? To byłoby uprawnio-
ne stanowisko. Narzuca sie jednak wtedy konstatacja - jego partia uznała to stanowisko za jego oso-
bistą uzurpację. Przegrał. I tyle “w temacie”. 

Chyba, że już rzeczywiście i do końca porzuciliśmy w Polsce politykę jako sztukę uzgadniania sta-
nowisk reprezentujących różne wartości, interesy, grupy, poglądy. I stała się ona czystym marke-
tingiem pozbawionym treści. A wtedy przepraszam. Dyskusja nad przyszłością staje się kontrpro-
duktywna. Zwłaszcza dla beneficjentów takiej polityki. Wręcz doskonałym reprezentantem takiej
właśnie młodej polskiej polityki jest wedle mego rozeznania sam Grzegorz Napieralski. Podobnie
jak gdzieś indziej w sferze partyjnych skojarzeń: Joachim Brudziński, Adam Hofman, Jacek Kur-
ski i odwieczna wielka drużyna PSL. Co to ma wspólnego z demokracją? Z powagą? Z publicznym
interesem?

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

Wielu napierających, jeden Napieralski

„Nieprawda identyfikująca czło-
wieka z jednymi i wykluczająca
spośród innych, to naprawdę
groźna rzecz. Może wykluczyć
zewsząd. Nie zaprzeczają”

Zgasł - żeby świecić jaśniej.
Zamilkł - by mówić głośniej.

W nas - jego duch nie zgaśnie,
Co zasiał - w nas wyrośnie.

Odszedł - by żyć w człowieku.
Zostawił swój testament -

By trwać. Na wieki wieków.
Na wieki wieków. Amen.

Ojcze Nasz! Janie Pawle! Dałeś tyle wzruszeń,
Odmieniłeś nam serca, oczyściłeś dusze,

Zjednoczyłeś narody. Wszystkim po kolei
Dodawałeś otuchy i szczyptę nadziei.

I choć nas zostawiłeś samotnych i smutnych,
Jesteśmy trochę lepsi, a świat mniej okrutny.

Mam tylko jedną prośbę. Gdy spojrzysz z obłoków,
Uwolnij nas od stada fałszywych proroków,

Co głosząc swoje prawdy, w imię twojej męki,
Nie potrafią uścisnąć wyciągniętej ręki,

Którym obca jest miłość i gest pojednania,
Za nic mają nauki i twe przykazania,

Co próbują przystroić w liturgiczną szatę,
Pogardę dla człowieka, cynizm i prywatę.

Co chcą być ponad tobą i wbrew twoim słowom
Rozsiewają nienawiść i mącą na nowo.

Wymawiając obłudnie święte imię twoje,
Gotowi są rozpalić dawne niepokoje,

Rozdrapują z powrotem zabliźnione rany,
Godzą się na nikczemność, byle być wygranym.

Szczują siostrę na brata i sączą trucizny,
W imię Boga i ponoć dla dobra Ojczyzny.

Niech twoja wielka świętość ich małość obnaży
I na zawsze przegoni sprzed twoich ołtarzy.

Ojcze Nasz! Janie Pawle! Wielki, choć umarły.
Nie pozwól, żeby Polską zawładnęły karły!



1 3

Zapewne wielu z nas, po wyborach europejskiego samochodu ro-
ku, które miały miejsce na targach w Genewie, myślało, że wszyst-
ko jest już jasne i najnowszy Passat zdobędzie również główne tro-
feum w konkursie światowym. Tak się jednak nie stało, a przysło-
wie mówiące, że „bez gwiazdy nie ma jazdy” znalazło swoje uza-
sadnienie w aż trzech spośród pięciu konkurencji konkursu o ty-
tuł światowego samochodu roku!

Przed miesiącem, w felietonie o wyborach na europejski samochód roku, pi-
sałem sporo o szczegółach i głównych wygranych tego konkursu. Jak co roku, czekałem z niecier-
pliwością, na ile wybory na starym kontynencie wpłyną, bądź jak kto woli, przełożą się lub zosta-
ną powtórzone, w konkursie światowym. Nie można mówić o bezpośredniej analogii wyników
obu konkursów, gdyż w europejskim skupiamy się na głównym wygranym, o pozostałych finali-
stach, trzeba powiedzieć szczerze, szybko zapominając. W konkursie światowym, dzieje się o wie-
le więcej, mamy pięć, niezwykle pasjonujących konkurencji. 

Jak co roku, wyniki konkursu World Car Of The Year 2015 ogłoszone zostały podczas trwają-
cego w ostatnich dniach w Nowym Jorku salonu samochodowego. Główna nagroda przypadła
nowemu Mercedesowi Klasy C, który ostatecznie odniósł zwycięstwo w grupie 24, początkowo
klasyfikowanych samochodów z całego świata. Tym razem nie dali mu rady ani zwycięski w Eu-
ropie nowy Passat, ani niezwykle piękny, najnowszy sportowy Ford Mustang. W rywalizacji o ty-
tuł światowego, luksusowego samochodu roku zwyciężył inny model niemieckiej marki – najnow-
szy Mercedes Klasy S. Sukces ten jest tym bardziej doniosły, gdyż odniesiony drugi rok z rzędu!
Sąsiednie miejsca na podium zajęli Range Rover Autobiography Black LWB oraz BMW i8. Trze-
cią z wygranych w tym roku przez Mercedesa kategorią, okazały się wybory światowego samo-
chodu roku o najlepszych osiągach. W tej klasyfikacji zwycięzcą okazał się emocjonująco piękny
Mercedes AMG GT. Muszę przyznać, że pozostali dwaj główni rywale, BMW M4 Coupe oraz Ja-
guar F-Type R Coupe byli dla mnie nie mniej urodziwi i  równie muskularni.

Potrójny tegoroczny tryumf
Mercedesa, to, jak wspomina-
ją przedstawiciele marki, „za-
służona i uzasadniona nagro-
da za konsekwencję w two-
rzeniu wspaniałych, nowocze-
snych i technicznie zaawan-
sowanych aut nowej fali desi-
gnerskiej, nowego podejścia
do samochodu i motoryzacji
jako takiej”. Mercedes-Benz
jest marką biorąca czynny

udział w wyborach światowego samochodu roku od samego początku konkursu, t.j. od 11 lat.
Nie mniej spektakularne okazały się tegoroczne wybory w kategorii światowego, zielonego sa-

mochodu roku. To drugi rok z rzędu, gdy zwycięzcą zostaje koncern BMW. Po ubiegłorocznej wy-
granej modelu i3, tym razem na najwyższym stopniu podium stanęło i8. Ten wspaniały, futury-
styczny model wyprzedził kolejnego walczącego o tytuł Mercedesa, tym razem model S 500 Plu-
g-in Hybrid oraz Volkswagena Golfa GTE.

Bodaj najbardziej zaskakujące i kontrowersyjne okazują się zawsze wybory w kategorii desi-
gnu. W tym roku do gustów jurorów najbardziej przemówił Citroen C4 Cactus, wygrywając z ry-
walizującym i w tej kategorii, zwycięskim w konkursie głównym, Mercedesem Klasy C oraz no-
wym Volvo XC90. Trzeba obiektywnie stwierdzić, że w tej konkurencji można spodziewać się
wszystkiego. Każdy z rywalizujących samochodów może okazać się zwycięzcą, czasem nawet tro-
chę przypadkiem. Bądź co bądź, chodzi przecież o to, co się komu podoba.

Co tam wybory europejskie i światowe. Już w najbliższy weekend odbędzie się w Poznaniu Mo-
tor Show, największe coroczne motoryzacyjne wydarzenie w naszym kraju. Pogoda zapowiada
się piękna, tak jak przed rokiem. Może część Czytelników pamięta, moją relację z ubiegłorocznej
imprezy. Po kilku latach nieobecności, byłem zaskoczony, jak wiele się tam zmieniło. Zarówno ilość
prezentowanych modeli, jak i różnorodność pokazów towarzyszących, zrobiły nam mnie duże,
pozytywne wrażenie. Jeszcze więcej obiecuję sobie po najbliższym weekendzie. Tegoroczny pro-
gram zapowiada się nie mniej interesująco. Oprócz licznie zgromadzonych marek samochodo-
wych i motocyklowych, organizatorzy przygotowali dla odwiedzających m.in. konkursy wiedzy
samochodowej, spotkania z czterokrotnym Rajdowym Mistrzem Polski Robertem Herbą, VIII Ogól-
nopolskiego Turnieju BRD, mistrzostwa mechaników, liczne pokazy kaskaderskie na motocyklach,
w tym spotkania z Ewą Pieniakowską – pierwszą polską stunt girl, wyłonienie finalistów w Kon-
kursie Poznań Motor Show, liczne strefy dla dzieci oraz to, na co najbardziej chyba czekam - Mo-
tor Show Truck, konkurs na najpiękniejszą tuningowaną ciężarówkę. Już dziś zachęcam do lek-
tury, najprawdopodobniej najbliższego, felietonu z relacją z Poznań Motor Show 2015! A może
do zobaczenia...?

Na zakończenie jeszcze jedna motoryzacyjna ciekawostka z naszego kraju. Z okazji promocji
najnowszej, siódmej już części „Szybkich i Wściekłych”, zachęcam do wzięcia udziału w warszaw-
skiej edycji imprezy, już w najbliższą sobotę na Bemowie. Główną atrakcją maja być luksusowe,
superszybkie samochody, wzorowane na tych, które zagrają w filmie. Będzie można wsiąść do środ-
ka i zrobić zdjęcia, a co godzinę przewidziane są pokazy możliwości aut. Zapowiedziane są rów-
nież liczne atrakcje dla gości, w tym konkursy z nagrodami! Ostatnia edycja imprezy odbędzie się
w niedzielę w Krakowie, a premiera filmu już jutro w kinach!
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MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Wielka motoryzacja...

Potrójne zwycięstwo gwiazdy
Zarządzeniem prezydenta
Warszawy przyznano 2
kwietnia stypendia spor-
towe na 2015 rok.

Stypendia sportowe m. st.
Warszawa na okres od dnia 1
kwietnia 2015 r. do 31 grudnia
2015 r. przyznano 305 zawodni-
kom z warszawskich klubów
sportowych. Środki na stypen-
dia określone są w budżecie
Warszawy na 2015 rok.

SSttyyppeennddyyśśccii ppoołłuuddnniioowweejj
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Dobrzyński Michael Taekwon-
do ITF „Taewo” Klub Wschod-
nich Sportów Walki 1. miejsce
w MEJ 650 zł.

Dworniak Adrianna Taekwon-
do ITF „Taewo” Klub Wschod-
nich Sportów Walki 2. miejsce
w MES 650 zł.

Grzędowicz Jędrzej Taekwon-
do ITF „Taewo” Klub Wschod-
nich Sportów Walki 2. miejsce
w MPS 460 zł.

Kraszewski Grzegorz Ta-
ekwondo ITF „Taewo” Klub
Wschodnich Sportów Walki 2.
miejsce w MPS 460 zł.

Mróz Mateusz Taekwondo
ITF „Taewo” Klub Wschodnich
Sportów Walki 1. miejsce w MPS
460 zł.

Nejbauer Emil Taekwondo ITF
„Taewo” Klub Wschodnich Spor-
tów Walki 2. miejsce w MPJ 460 zł.

Myka Marta Szermierka Klub
Sportowy „d’Artagnan – Ursynów”
3. miejsce w MP Młodz. 460 zł.

Czerwińska Amelia Lekka
atletyka Klub Sportowy „War-
szawianka” 2. miejsce w MPJ
460 zł.

Krukowski Marcin Lekka atle-
tyka Klub Sportowy „Warsza-
wianka” 2. miejsce w MPS 460 zł.

Kica Anna Szermierka Klub
Sportowy „Warszawianka” 2.
miejsce w MP Młodz. 460 zł.

Cieślak Marcin Pływanie Mo-
kotowski Uczniowski Klub Pły-
wacki „Warszawianka-Wodny
Park” 1. miejsce w MPS 460 zł.

Kiełbasiński Łukasz Judo
Uczniowski Klub Judo „Ryś” 2.
miejsce w ME Młodz. 650 zł.

Kurkiewicz Bartosz Judo
Uczniowski Klub Judo „Ryś” 2.
miejsce w MP Młodz. 460 zł.

Opalski Marcin Pływanie
Uczniowski Klub Sportowy „GIM
92 URSYNÓW” 2. miejsce w
MPS 460 zł.

Parfianowicz Piotr Orientacja
sportowa Ursynowsko-Nato-
lińskie Towarzystwo Sportowe
2. miejsce w MŚJ 800 zł.

Wołowczyk Krzysztof Orien-
tacja sportowa Ursynowsko-N-
atolińskie Towarzystwo Sporto-
we 2. miejsce w MPS 400 zł.

Żebrowska Barbara Orienta-
cja sportowa Ursynowsko-Nato-
lińskie Towarzystwo Sportowe
2. miejsce w MPS 400 zł.

Cisternino Mateusz Baseball
Warszawski Uczniowski Klub Ba-
seballowy „CENTAURY” 3. miej-
sce w MPJ 400 zł

Liebert Antoni Baseball War-
szawski Uczniowski Klub Base-
ballowy „CENTAURY” 3. miej-
sce w MPJ 400 zł.

Kubicki Bartosz Baseball War-
szawski Uczniowski Klub Base-
ballowy „CENTAURY” 3. miej-
sce w MPJ 400 zł.

Grzęda Krzysztof Baseball
Warszawski Uczniowski Klub Ba-
seballowy „CENTAURY” 3. miej-
sce w MPJ 400 zł.

Droszcz Marianna Baseball
Warszawski Uczniowski Klub Ba-
seballowy „CENTAURY” 3. miej-
sce w MPJ 400 zł.

Syta Jakub Baseball Warszaw-
ski Uczniowski Klub Baseballo-
wy „CENTAURY” 3. miejsce w
MPJ 400 zł.

Szafran Kajetan Baseball War-
szawski Uczniowski Klub Base-
ballowy „CENTAURY” 3. miej-
sce w MPJ 400 zł.

Szustek Mateusz Baseball
Warszawski Uczniowski Klub Ba-
seballowy „CENTAURY” 3. miej-
sce w MPJ 400 zł.

Tomkiewicz Szon Baseball
Warszawski Uczniowski Klub Ba-
seballowy „CENTAURY” 3. miej-
sce w MPJ 400 zł.

Tomkiewicz Tymoteusz Base-
ball Warszawski Uczniowski
Klub Baseballowy „CENTAURY”
3. miejsce w MPJ 400 zł.

Ostaszewski Michał Łyżwiar-
stwo szybkie Warszawskie To-
warzystwo Łyżwiarskie „Stegny”
2. miejsce w MP Młodz. 460 zł.

Puszkarski Aleksander Łyżwiar-
stwo szybkie Warszawskie Towa-
rzystwo Łyżwiarskie „Stegny” 1.
miejsce w MP Młodz. 460 zł.

Poza tym warto zwrócić uwagę,
że stypendystami zostali: Artur Ku-
ciapski (AZS AWF) – wicemistrz Eu-
ropy w biegu na 800 metrów, czo-
łowa biegaczka kraju na 100 me-
trów przez płotki Urszula Bhebhe
(AZS AWF) oraz Piotr Idzi z Legii
(piłka wodna), syn sławnej pary pię-
cioboistów nowoczesnych – Jaro-
sława Idziego i Doroty Nowak-Idzi,
obecnej wiceminister sportu.

Stypendia dla sportowych nadziei

I Bieg Konstanciński imienia Piotra Nurowskiego
14 czerwca 2015 roku odbędzie się I Bieg Konstanciński im. Piotra Nurowskiego organizowany

przez Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” oraz DEM’a Promotion Polska. Celem akcji jest
upamiętnienie wybitnego mieszkańca Konstancina, prezesa PKOl, dwukrotnego prezesa PZLA, któ-
ry zginął w katastrofie w Smoleńsku. 

Bieg odbędzie się na dystansie 10 kilometrów ulicami malowniczego Konstancina. Przewidzia-
nych jest sześć kategorii wiekowych oraz kategorie: open, open dla mieszkańców Konstancina i spe-
cjalna kategoria dla olimpijczyków, którzy licznie potwierdzają swój udział w tym biegu. Na me-
cie na najlepszych biegaczy będą czekać puchary. Każdy uczestnik otrzyma w pakiecie koszulkę ter-
miczną oraz gadżety od sponsorów, a na mecie pamiątkowy medal. Po biegu zostaną rozlosowa-
ne nagrody dodatkowe spośród wszystkich, którzy ukończą bieg. 

Na trasie ustawione będą punkty z wodą, którą zapewnią sponsorzy. Po biegu na uczestników
będzie czekał także posiłek regeneracyjny. Organizatorzy zadbają również o profesjonalny pomiar
czasu. Koszt pakietu to tylko 40 złotych.

– Chcemy, by bieg na stałe wpisał się w harmonogram imprez Konstancina – mówi Andrzej Maj-
kowski, prezes Stowarzyszenia „Sport Dzieci i Młodzieży” i wieloletni przyjaciel Piotra Nurowskie-
go. – Naszym celem jest upamiętnienie wybitnego mieszkańca miasta Piotra Nurowskiego, preze-
sa PKOl oraz dwukrotnego prezesa PZLA, który 10 kwietnia 2010 zginął w katastrofie lotniczej w
Smoleńsku. Nawiązując do społecznej działalności Piotra, chcemy propagować zdrowy i aktywny
tryb życia. Zabiegamy o nazwanie skweru przy „Hugonówce” Skwerem Olimpijskim imienia Pio-
tra Nurowskiego i w przyszłości, z zebranych środków z organizacji biegu, zamierzamy wybudo-
wać ogólnodostępną siłownię plenerową.

r e d .

W dniach 11-12 kwietnia
2015 roku w hali Klubu Sporto-
wego „Warszawianka” przy ul.
Piaseczyńskiej 71 odbędzie się
impreza szermiercza „Warszaw-
skiej Syrenki”. Zawodom spor-
towym będą towarzyszyć różne
atrakcje i pokazy, przygotowa-
ne specjalnie dla całych rodzin. 

W sobotę 11 kwietnia zmaga-
nia rozpoczną amatorzy. Nato-
miast następnego dnia na plan-
szach staną dzieci i młodzież z
roczników: 1999-2001, 2002-
2003 oraz 2004-2005. 

Więcej informacji na stronie:
www.fencing4fun.pl

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Szermierka na Warszawiance
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
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, FIZYKA, 

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

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

DZIAŁKA 3000 m2 z
pozwoleniem na budowę; działka
rekreacyjna 1000 m2, Prażmów,
602-77-03-61

GRUNT rolny 0,5 ha, 2 lub 7 ha,
Prażmów, 602-770-361

SP nr 310, ul. Hawajska 7
zatrudni sprzątaczkę (1 etat) na
zastępstwo tel. 22 641-24-88

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

DACHY - pokrycia, naprawy,
502-473-605

DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

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

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, referencje, 

722-920-650

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

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

USŁUGI remontowe, 
502-814-701

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

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

OKULISTYKA - szybkie terminy
wizyt. Badania OCT, diagnostyka
jaskry, 783-959-687
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9
Pomoc Drogowa 7 5 6  2 0  1 0

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

7 5 7 - 9 3 - 4 0  d o  4 2 ;  
7 5 7 - 9 2 - 7 1 ;  7 5 7 - 9 0 - 0 2 ;  

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej

7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,

7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 2 5  
w Nowej Woli 7 5 6 - 7 3 - 1 0
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe

9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4

Ważne telefony

BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

PPuunnkktt IInnffoorrmmaaccyyjjnnoo –– KKoonn-
ttaakkttoowwyy AAAA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21

IInnffoolliinniiaa AAAA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21

WW yryr óó wnanie zaległośwnanie zaległoś cici
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje WWaannddaa PPoowwaałłaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB ““JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 
TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355

NNiieeddzziieellaa,, 1122 kkwwiieettnniiaa,, 1188..0000::
Dyskusyjny Klub Filmowy “Dom
Sztuki” zaprasza na pokaz dra-
matu obyczajowego p.t. “Mama”
(Kanada/Francja 2014, reż. Xa-
vier Dolan, 140 min.). Wstęp
wolny.* 

Najdojrzalsze dzieło Xaviera
Dolana, sławnego reżysera z po-
kolenia 30-latków. Drobiazgo-
wa w warstwie obserwacyjnej,
pogłębiona psychologicznie opo-
wieść o toksycznych relacjach
matki i jej dorastającego syna
cierpiącego na ADHD. Napięte
stosunki próbuje złagodzić ko-
bieta z sąsiedztwa. Nagroda Ju-
ry na Międzynarodowym Festi-
walu Filmowym w Cannes,
2014; Brązowa Żaba za zdjęcia
na festiwalu operatorów “Came-
rimage” w Bydgoszczy, 2014.

Dziewięć Kanadyjskich Na-
gród Filmowych, 2015 (w tym
dla najlepszego filmu i za naj-
lepszą reżyserię; Cezar (francu-
ski Oscar), 2015 dla najlepszego
filmu zagranicznego.

Galeria Domu Sztuki zapra-
sza na wystawę fotografii Ewy
Żelewskiej-Florek “Co mi w du-
szy gra...”. Wstęp wolny.

Dom Sztuki zaprasza do filii:
Klubu Seniora (ul. Pięciolinii

10, tel. 22 643 01 10)

Modelarni Lotniczej (ul. Służ-
by Polsce 1, tel. 22 643 12 82)

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy. 

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

Wystawa na czterdziestole-
cie pracy twórczej artysty Bar-
bary Bieleckiej-Woźniczko, wy-
bitnego pedagoga, plastyczki i
animatorki kultury Ursynowa.
Na wystawie będzie można zo-
baczyć prace z ostatnich trzech
lat, m.in. cykl abstrakcji “Płasz-
czyzny”. Symbolizm i żywe
emocje są wyróżnikami malar-
stwa Barbary Bieleckiej-Woźni-
czko. Cykl jest jednym z naj-
lepszych przykładów tej wraż-
liwości.

Ekspozycja dostępna dla zwie-
dzających od 12 kwietnia. Wy-
stawa współfinansowana przez
Urząd Dzielnicy Ursynów.

1188 kkwwiieettnniiaa w Domu Kultury
SBM Stokłosy od godziny 12.00
Ursynowskie eliminacje 60 już
Ogólnopolskiego Konkursu Re-
cytatorskiego! Szczegóły kon-
kursu pod tym adresem
http://www.tkt.art.pl/okr/124-
60_okr.html.

KKoośścciióółł ppww.. śśww.. KKaattaarrzzyynnyy,, 
uull.. FFoossaa 1177

Polskie Towarzystwo Muzyki
Dawnej Oddział w Warszawie -
koncerty: Muzyka u świętej Ka-
tarzyny 2015 (koncerty rozpo-
czynają się ok. godz. 19.00, po
mszy św.).

1122 kkwwiieettnniiaa,, nniieeddzziieellaa - mi-
strzowie baroku Alta Capella
(Kraków). W programie fanfa-
ry i utwory instrumentalne m.in.
J. F. Haendla, C. Ph. E. Bacha.

Projekt współfinansuje m.st.
Warszawa Dzielnica Ursynów.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

99..0044 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z
prof. Andrzejem Karpińskim w
cyklu “Wczesnonowożytne im-
peria kolonialne: powstanie, roz-
kwit, upadek” pt.: “Wojny o ko-
lonie w XVI-XVIII wieku i ich na-
stępstwa”.

1144..0044 - wwttoorreekk - spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu “Świat jest te-
atrem. Sceny z historii dramatu
i teatru”  pt.: “Polski dramat ro-
mantyczny: Mickiewicz i Sło-
wacki”.

1166..0044 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie w
cyklu Wieczorów Czwartkowych
z p. Amudeną Rutkowską - Mu-
zeum Etnograficzne pt.: “Karna-
wały kobiet”.

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

DDoorroożżkkaarrnniiaa zzaapprraasszzaa 

Dom Kultury Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, tel.22 841 91 22, fax.:22 841 91 22,
dojazd autobusami linii nr 108 i 167.

11 –– 1155 kkwwiieettnniiaa – Anioły 2015 – wystawa prac z Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
1111 kkwwiieettnniiaa ((ssoobboottaa)),, ggooddzz.. 1111..0000 –– 1144..0000 – Książkozaury - rodzinne warsztaty literacko- pla-

styczne, koszt 10 zł/osoba.
Zapisy, tel. 22 841 91 22
1111 kkwwiieettnniiaa ((ssoobboottaa)),, ggooddzz.. 1100..0000 –– 1144..0000 – Mała Akademia Siekierkowska, projekt Fundacji

Bo Warto. 
1111 kkwwiieettnniiaa,, ggooddzz.. 1133..0000 – spektakl Wypożyczalnia Babć – Teatr Dziecięcy Start, wstęp wolny.
1111 kkwwiieettnniiaa,, ggooddzz.. 1188..0000 – Piosenki z Dobrą Metryką – recital Piotra Zubka, wstęp wolny.
Piotr, wychowanek Dorożkarni zaprezentuje utwory z lat 1937 – 2000. On sam urodził się w ro-

ku 2001, więc wszystkie piosenki te są starsze od niego i są z czasów młodości jego rodziców, dziad-
ków i pradziadków. Muzyczna wędrówka ma układ chronologiczny. Dominują utwory polskie. W
programie znalazły się piosenki jazzowe, swingowe, ballady, piosenka literacka.

1122 –– 1199 kkwwiieettnniiaa – Caffee Młodość – polsko – niemiecki projekt musicalowy z Haus der Jugend
Charlottenburg z Berlina.

1122 kkwwiieettnniiaa ((nniieeddzziieellaa)),, ggooddzz.. 1166..0000 – Bo Wartościowe Spotkania – projekt Fundacji Bo Warto.
1133 kkwwiieettnniiaa ((ppoonniieeddzziiaałłeekk)),, ggooddzz.. 1188..0000 – Muzyczna Karuzela 2 – Koncert Zespołu Muzyczne-

go Dom, wstęp wolny. M M
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