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C hociaż kwestie zagospoda-
rowania przestrzennego
oraz reprywatyzacji nieru-

chomości wywołują spory w wielu
miejscach kraju, chociażby w Kra-
kowie, to jednak wciąż na świecz-
niku pozostaje pod tym względem
Warszawa. W piątek 31 marca
prezydent RP Andrzej Duda podpi-
sał ustawę o powołaniu komisji,
która ma usuwać skutki prawne
decyzji reprywatyzacyjnych w
Warszawie, wydanych z narusze-
niem prawa. Data podpisania jak
gdyby podkreśla, że nie chodzi w
tym wypadku o Prima Aprilis. Za-
znacza się, że komisja jest nadzwy-
czajnym organem administracji
publicznej, który powinien po-
wstrzymać tolerowany przez wie-
le lat proceder wyłudzania praw
własnościowych do gruntów i bu-
dynków stołecznych. Jawne posie-
dzenia komisji mają być najlepszą
gwarancją transparentności jej
działania. 

T o akurat rzecz bardzo waż-
na, jeśli przywoła się przy-
kład nieistniejącej już sła-

wetnej, a obradującej w warun-
kach całkowitej tajności Komisji
Majątkowej, która miała zajmo-
wać się zwracaniem nieruchomo-
ści zabranych Kościołowi w okresie
PRL, a w wielu wypadkach, nie-
stety, pozwalała zwyczajnie gra-
bić substancje komunalne, do któ-
rych Kościół nigdy nie miał prawa

własności. Na dodatek – od decyzji
owego ciała, obradującego bez
nadzoru opinii publicznej, nie by-
ło możliwości odwołania. Nic dziw-
nego, że – nawet nie uprzedzając
burmistrza Piaseczna – zabrano
temu miastu teren byłej zajezdni
trolejbusowej, która się jakimś za-
konnikom akurat spodobała. Za-
kwestionowanie jakiejkolwiek de-
cyzji Komisji Majątkowej było nie-
możliwe, więc trzeba było niejedno-
krotnie tolerować bezprawie w...
majestacie prawa. A warto przypo-
mnieć, że najwyższe instancje są-
downicze Rzeczypospolitej zrobiły
co mogły, żeby uniknąć orzeczenia
niekonstytucyjności owego ciała,
obawiając się widać reakcji instan-
cji kościelnych niczym diabeł świę-
conej wody. 

B yć może, tolerowanie nad-
użyć tamtej Komisji, korzy-
stającej z prawniczych pod-

powiedzi byłego esbeka, rozzu-
chwaliło tych, którzy z kolei do-
strzegli możliwość łatwego wyszar-
pywania cudzej własności w proce-
sie reprywatyzacyjnym w Warsza-
wie. Stąd zrodził się poważny pro-
blem, bo w ostatnich latach działa-
jące wespół w zespół – administra-
cja miasta, policja, prokuratura,
Samorządowe Kolegium Odwo-
ławcze, a na koniec sądy – pozwo-
liły dokonać szabru na niepraw-
dopodobną skalę. I w dużej części
spraw – zamiast zwracać ewentu-
alnie nieruchomości prawowitym
właścicielom lub ich spadkobier-
com, dorabiano szajkę kombinato-
rów, którzy mogli sobie obrać za
hymn dawną przyśpiewkę Stani-
sława Grzesiuka: „Nie masz cwa-
niaka nad warszawiaka”. 

N o i teraz ma się okazać, że
jednak znajdzie się ktoś
bardziej cwany. Mamy

otóż niesłychanie ciekawy przyczy-

nek do dyskusji prawniczej. Z jed-
nej strony bowiem było tak, że pre-
zydent Warszawy Hanna Gronkie-
wicz-Waltz przez długi czas zapew-
niała, iż reprywatyzacja w War-
szawie przebiega lege artis, wska-
zując jednocześnie, że lepiej byłoby,
gdyby uchwalono kompromisową
ustawę w tej materii, pozwalającą
choć po części chronić majątek mia-
sta. Na koniec okazało się jednak,
że tak naprawdę najciemniej jest
pod latarnią i sama pani prezy-
dent musiała rozwiązać cieszące
się przez lata jej zaufaniem Biuro
Gospodarki Nieruchomościami i
zająć się donosami do prokuratu-
ry wobec stwierdzenia jawnych
przekrętów, mających też znamio-

na przemyślanej zmowy. Z drugiej
strony – powstała społeczna ini-
cjatywa „naprawienia krzywd”
(m. in. „Miasto jest nasze”), a
wreszcie umocowana ustawą ko-
misja weryfikacyjna, mająca ukró-
cić złodziejstwo. 

T a ostatnia będzie instancją
działającą w trybie Pogoto-
wia Ratunkowego, udziela-

jącego przede wszystkim pierwszej
pomocy, czego przejawem ma być
wpisywanie w hipotece ostrzeżeń o
toczącym się postępowaniu w od-
niesieniu do określonej nierucho-
mości, a te ostrzeżenia uniemożli-
wią dokonanie zbycia własności,
czyli powstrzymają zaistnienie
trudnych do odwrócenia skutków

prawnych. W razie, gdyby odwró-
cenie było całkowicie niemożliwe,
komisja nakaże zwrócenie równo-
wartości „nienależnego świadcze-
nia” – jak na swojej stronie interne-
towej informuje Ministerstwo
Sprawiedliwości.

D ostrzegająca, poniekąd
słusznie, polityczny pod-
tekst powołania owej ko-

misji z inicjatywy PiS wiceprze-
wodnicząca PO Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, tym razem już jako
profesor prawa, oświadczyła, że
się nie stawi na przesłuchanie
przed takim areopagiem, bo jest
to ciało niekonstytucyjne, nato-
miast chętnie zgłosi się na przesłu-
chanie przez prokuratora. Zda-

niem pani profesor, komisja łamie
zasadę trójpodziału władzy, łącząc
uprawnienia sądownicze z wyko-
nawczymi, bo będzie nie tylko orze-
kać o zgodności lub niezgodności z
prawem, ale też wydawać ponie-
kąd decyzje administracyjne co do
określonych nieruchomości. HGW,
podobnie jak wielu innych prawni-
ków, w zasadzie ma rację, ale...

Obecny proces reprywatyza-
cji to w dużej mierze echo
następstw drugiej wojny

światowej, która zmieniła mapę
Europy i przewróciła ustroje wielu
państw, w tym państwa polskie-
go, zmuszając władze nawet naj-
bardziej demokratycznych krajów
do działań nadzwyczajnych. Dlate-
go powołano zaraz po wojnie,
wcześniej nikomu nieznany, Mię-
dzynarodowy Trybunał Wojsko-
wy, który skazał najbardziej pro-
minentnych hitlerowców między
innymi za przestępstwo również
wcześniej „nieznane” – zbrodnię
przeciwko ludzkości. Podobno sę-
dziami Trybunału najbardziej
wstrząsnął film z niemieckich obo-
zów koncentracyjnych. 

Może więc panią Hanną
wstrząśnie choć trochę ta-
ki oto wpis internauty na

portalu TVN Warszawa: „Jak wi-
dać uczeni przez panią uczniowie
nauczyli się jednej ważnej rzeczy, a
mianowicie jak w majestacie pra-
wa przejmować nie swoje majątki
i wyrzucać ludzi na bruk /.../. Dla-
czego pani nie uwierzyła tym set-
kom ludzi z kamienic, którzy przy-
chodzili do pani ze skargą, że są
okradani przez prawników, dla-
czego?”. I na to dramatyczne pyta-
nie będzie musiała pani profesor
wyczerpująco odpowiedzieć. 

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Burmistrz Robert Kempa zachęca:
„1% zostaw na Ursynowie”

Od 2004 roku można przekazać 1% swojego podatku na wybraną organizację pożyt-
ku publicznego. Dlatego po raz siódmy urząd prowadzi akcję na rzecz organizacji pożyt-
ku publicznego w pozyskiwaniu środków z odpisów od podatku od osób fizycznych. Na
naszej stronie internetowej przygotowaliśmy listę polecanych organizacji, które warto wes-
przeć. Warunkiem umieszczania organizacji na tej liście było posiadanie przez nią sie-
dziby na Ursynowie albo prowadzenie aktywności ukierunkowanej na rzecz Ursynowa
lub mieszkańców dzielnicy. 

Zachęcam wszystkich mieszkańców Ursynowa, aby w gorącym okresie wypełniania
deklaracji podatkowych pamiętali o naszej akcji. Kluczowe jest przecież to, że wspar-
cie finansowe trafi do podmiotów aktywnych na terenie naszej dzielnicy. Z pozoru drob-
ne wsparcie to dla wielu organizacji kluczowa część budżetu i warunek skutecznego
działania. 

R o b e r t  K e m p a
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W najbliższą sobotę „STABAT MATER”
W sobotę, 8 kwietnia o godz. 19.00,   w kościele pw. bł. Władysława z Gielniowa, przy ul. Przy

Bażantarni 3 odbędzie się koncert G.B. Pergolesi „STABAT MATER”. Koncert organizują: Funda-
cja Kultury Scenemus, Urząd Dzielnicy Ursynów oraz Parafia bł. Władysława z Gielniowa. Wstęp
wolny.

„Sobotni koncert w wykonaniu Ursynowskiego Chóru Iuvenis będzie jedną z ostatnich okazji,
aby poprzez wsłuchanie się w piękną muzykę Pergolesiego odpowiednio nastroić się na zbliżają-
ce się święta. Warto podkreślić, iż koncerty naszego chóru cieszą się niesłabnąca popularnością miesz-
kańców Ursynowa”– informuje zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.

„Stabat Mater” G. B. Pergolesiego jest jednym z najpiękniejszych utworów wokalno-instru-
mentalnych w historii muzyki pasyjnej. Proponowana interpretacja utworu pod batutą Jakuba Kacz-
marka będzie jednym z najważniejszych koncertów w Warszawie w tym czasie. Koncert „Stabat
Mater” z udziałem solistów, Ursynowskiego Chóru Iuvenis oraz orkiestry jest propozycją współcze-
snej interpretacji barokowego dzieła. Czy Pergolesi zastanawiał się nad tym, w jaki sposób jego utwór
zabrzmi w XXI wieku, po odjęciu wielu barokowych tendencji wykonawczych? Czy właśnie tak chciał-
by go usłyszeć, gdyby żył w dzisiejszych czasach? Zabrzmi perła barokowej muzyki pełna subtel-
nych melodii, poruszających partii solowych oraz dynamicznych zmian estetycznych.

Wykonawcy: sopran solo – Aleksandra Klimczak, kontratenor solo – Szymon Gatnar, dyrygent
– Jakub Kaczmarek, orkiestra smyczkowa, klawesyn – Michał Własnowolski oraz Ursynowski
Chór Iuvenis.

DDoobbrree wwiiaaddoommoośśccii ddllaa uucczznniióóww ii iicchh rrooddzziiccóóww zzee SSzzkkoołłyy PPooddssttaawwoowweejj nnrr 334433 pprrzzyy uull.. KKooppcciińńsskkiieeggoo..
WW ppoonniieeddzziiaałłeekk ((33 kkwwiieettnniiaa)) ww ssaammoo ppoołłuuddnniiee mmiiaałłaa mmiieejjssccee mmaałłaa,, aallee jjaakkżżee wwaażżnnaa uurroocczzyyssttoośśćć
pprrzzeecciięęcciiaa ssyymmbboolliicczznneejj wwssttęęggii,, aa ttyymm ssaammyymm oottwwaarrcciiaa nnoowweejj śśwwiieettlliiccyy.. PPrrzzeecciięęcciiaa wwssttęęggii ddookkoonnaałłyy
ssaammee ddzziieeccii,, zz ddrroobbnnąą ppoommooccąą rreepprreezzeennttuujjąącceeggoo wwłłaaddzzee ddzziieellnniiccyy bbuurrmmiissttrrzzaa RRoobbeerrttaa KKeemmppyy.. NNoowwaa
śśwwiieettlliiccaa bbęęddzziiee ddllaa ddzziieeccii mmiieejjsscceemm zzaabbaawwyy ii wwyyppoocczzyynnkkuu,, aa ttaakkżżee zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh..  OOddddaannaa
pprrzzeessttrrzzeeńń ttoo cczzęęśśćć wwiięękksszzeejj iinnwweessttyyccjjii ((ppoowwiieerrzzcchhnniiaa wwzzrroossłłaa łłąącczznniiee oo 225500 mm kkww..)),, ww rraammaacchh kkttóórreejj
ppoowwiieerrzzcchhnniiaa sszzkkoołłyy ppoowwiięękksszzyyłłaa ssiięę oo dduużżąą śśwwiieettlliiccęę,, jjeeddnnąą nnoowwąą ssaallęę lleekkccyyjjnnąą,, ggaabbiinneett kkiieerroowwnniikkaa
śśwwiieettlliiccyy,, ssaanniittaarriiaattyy oorraazz nnoowwyy kkoorryyttaarrzz.. WW sszzkkoollee zzaappllaannoowwaannoo nnaa tteenn rrookk ddaallsszzee iinnwweessttyyccjjee.. WW
rraammaacchh BBuuddżżeettuu PPaarrttyyccyyppaaccyyjjnneeggoo ppllaannoowwaannaa jjeesstt bbuuddoowwaa iinntteeggrraaccyyjjnneeggoo ppllaaccuu zzaabbaaww,,
ddoossttoossoowwaanneeggoo ddllaa ddzziieeccii nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh,, kkttóórryy zzaaggoossppooddaarruujjee ppaattiioo wwookkóółł rroozzbbuuddoowwaanneejj
cczzęęśśccii sszzkkoołłyy..

WW uubbiieeggłłąą nniieeddzziieellęę,, ((22 kkwwiieettnniiaa)),, UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww wwee wwssppóółłpprraaccyy zz ppaarraaffiiąą ppww..
WWnniieebboowwssttąąppiieenniiaa PPaańńsskkiieeggoo zzoorrggaanniizzoowwaałł kkoonncceerrtt ppooeettyycckkii,, ppooddcczzaass kkttóórreeggoo zzaapprreezzeennttoowwaannoo
„„GGoollggoottęę JJaassnnooggóórrsskkąą””.. DDllaa uucczzeessttnniicczząąccyycchh ww kkoonncceerrcciiee mmiieesszzkkaańńccóóww pprrzzyyggoottoowwaannoo ppooeettyycckkąą ddrrooggęę
kkrrzzyyżżoowwąą bbęęddąąccąą ppoołłąącczzeenniieemm ppooeemmaattuu EErrnneessttaa BBrryyllllaa,, nnaappiissaanneeggoo ppoodd wwppłłyywweemm ccyykklluu oobbrraazzóóww
JJeerrzzeeggoo DDuuddyy-GGrraacczzaa,, ppoodd ttyymm ssaammyymm ttyyttuułłeemm oorraazz nniieezzwwyykkllee nnaassttrroojjoowweejj mmuuzzyykkii,, sskkoommppoonnoowwaanneejj ii
cciieekkaawwiiee zziinntteerrpprreettoowwaanneejj pprrzzeezz JJooaannnnęę LLeewwaannddoowwsskkąą ii MMaarrcciinnaa SSttyycczznniiaa.. WW kkoonncceerrcciiee uucczzeessttnniicczzyyłł
rróówwnniieeżż aauuttoorr ppooeemmaattuu,, kkttóórryy ssttwwoorrzzyyłł wwyyjjąąttkkoowwyy nnaassttrróójj ddeekkllaammuujjąącc ppoommiięęddzzyy ppoosszzcczzeeggóóllnnyymmii
kkoommppoozzyyccjjaammii ffrraaggmmeennttyy sswwoojjeeggoo uuttwwoorruu..

We wtorek (4 kwietnia) nastąpiło w Arenie Ursynów uroczyste otwarcie V Igrzysk
Przedszkolaków o Laur Burmistrza Dzielnicy Ursynów. W kolejnej już edycji tego
dedykowanego najmłodszym mieszkańcom Ursynowa wydarzenia weźmie udział
kilkuset młodych sportowców i kibiców z osiemnastu publicznych i niepublicznych
ursynowskich przedszkoli. Zawody potrwają do czwartku.

Wtorkowemu otwarciu igrzysk towarzyszył tradycyjnie przemarsz reprezentacji przedszkolnych,
występy artystyczne oraz złożenie olimpijskiej przysięgi. W kilku słowach przedstawiono dzieciom
historię idei olimpijskiej, która narodziła się w starożytnej Grecji, a po setkach lat zainspirowała
Pierre’a de Coubertin do stworzenia nowożytnych igrzysk.

Zaszczyt zapalenia znicza olimpijskiego przypadł przedstawicielom władz dzielnicy. Burmistrz
Robert Kempa wypowiedział też sakramentalną formułkę o otwarciu igrzysk, życząc najlepszej
zabawy w duchu fair play. Celem organizatorów imprezy z Przedszkola nr 55 im. “Polskich
Podróżników”, jak i wspierającej przedsięwzięcie Dzielnicy Ursynów, jest zaszczepienie w najmłodszych
sportowego bakcyla, poszanowania dla przeciwnika, umiejętności czystej rywalizacji i godnego
przyjmowania i złych, i dobrych wyników.

W najbliższy poniedziałek, 10 kwietnia o godz. 18.00 w holu ursynowskiego ratusza
(al. KEN 61) nastąpi otwarcie ekspozycji „Zielona Dzielnica”. Na ekspozycję składa
się 28 fotografii powstałych na terenie Dzielnicy Ursynów. 

Autorką wystawy jest Joanna Antosik –  z wykształcenia architekt krajobrazu, z zamiłowania
fotograf przyrody. 

„Jako mieszkanka Ursynowa, chcę podzielić się moimi zainteresowaniami z sąsiadami z „Zielonej
Dzielnicy”. Pragnę zainspirować młodych ludzi do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody
w ich najbliższym otoczeniu oraz wzbudzić ich zainteresowanie fotografią przyrodniczą.” –mówi o
swojej motywacji autorka.

Zdjęcia i sama wystawa powstały w ramach stypendium artystycznego, jakie przyznał Joannie
Antosik Urząd Dzielnicy Ursynów. Wystawę można oglądać w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy
Ursynów do 24 kwietnia 2017 r. 

„Mieszkańcy dużego miasta, zapracowani, zajęci swoimi codziennymi sprawami rzadko zwracają
uwagę na piękno otaczającego ich świata. Poprzez cykl obrazów pragnę przybliżyć mieszkańcom
Ursynowa urodę otaczającej ich przyrody, zmienność pór roku, kolorów, form, detali. Światy ludzi i
zwierząt nie muszą się wzajemnie wykluczać, a wręcz przeciwnie, przy odrobinie dobrych chęci ze
strony człowieka mogą funkcjonować w symbiozie i przynosić obopólne korzyści. Zapraszam na
fotograficzną podróż po MOIM zielonym Ursynowie...” – zachęca ursynowian Joanna Antosik. 

UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww wwyyddaałł kkoolleejjnnyy UUrrssyynnoowwsskkii IInnffoorrmmaattoorr KKuullttuurraallnnyy,, kkttóórryy zzaawwiieerraa sszzcczzeeggóółłoo-
wwyy pprrooggrraamm wwyyddaarrzzeeńń  kkuullttuurraallnnyycchh wwrraazz zz iinnffoorrmmaaccjjaammii oo ddyyssttrryybbuuccjjii bbeezzppłłaattnnyycchh kkaarrtt wwssttęęppuu.. ZZaa-
iinntteerreessoowwaannii zznnaajjddąą iinnffoorrmmaaccjjęę oo wwyyddaarrzzeenniiaacchh ooddbbyywwaajjąąccyycchh ssiięę nnaa UUrrssyynnoowwiiee ww kkwwiieettnniiuu..  WWeerrssjjaa
eelleekkttrroonniicczznnaa jjeesstt ddoossttęęppnnaa nnaa ssttrroonniiee iinntteerrnneettoowweejj wwwwww..uurrssyynnooww..ppll.. PPaappiieerroowwąą wweerrssjjęę iinnffoorrmmaattoorraa
mmoożżnnaa bbęęddzziiee oottrrzzyymmaaćć ww UUrrzzęęddzziiee DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww,, ssppóółłddzziieellcczzyycchh ddoommaacchh kkuullttuurryy,, ooddddzziiaałłaacchh bbii-
bblliiootteekkii ppuubblliicczznneejj oorraazz ppooddcczzaass ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh wwyyddaarrzzeeńń.. 

Nowa świetlica  dla uczniów

V Igrzyska Przedszkolaków

Ursynowski Informator Kulturalny

„Zielona Dzielnica” w ursynowskim ratuszu

„Golgota Jasnogórska”
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W latach 90-tych ówczesne
władze gminy Ursynów, noto-
rycznie narzekające na brak pie-
niędzy w gminnej kasie i maso-
wo wyprzedające atrakcyjne
działki, sprzedały sieci handlo-
wej HIT nieruchomość u zbiegu
Wąwozowej i al. KEN o po-
wierzchni 4,3 ha, przeznaczoną
w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego pod
funkcje usługowe. Po pięciu la-
tach działkę wraz ze sklepem
wielkopowierzchniowym kupiła
angielska firma Tesco. 

W 2008 r. działacze stowa-
rzyszenie „Nasz Ursynów” sto-
czyli ciężką walkę z rządzącą
dzielnicą Platformą Obywatel-
ską o zmniejszenie tzw. współ-
czynnika intensywności zabu-
dowy dla tego rejonu z 3,5 do
1,5. Wykryli bowiem, że ktoś
wpisał do projektu uchwały
przedłożonej radzie dzielnicy

mocno zawyżony wskaźnik
(3,5). Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego dla rejonu
Kabatów, na którym znajduje
się działka należąca do Tesco,
jasno wyznacza współczynnik
intensywności zabudowy na
poziomie 1,5. Batalia została
wygrana. 

Kilka lat później inwestor  (Ka-
baty Investments ) złożył w urzę-
dzie miasta projekt architekto-
niczny galerii handlowej zwień-
czonej 12-metrową dominantą.

Tak duży obiekt okazał się nie
do przyjęcia dla okolicznych
mieszkańców. Po kilku burzli-
wych spotkaniach w ursynow-
skim ratuszu protestujący posta-
wili na swoim: wytknięto m. in.
inwestorowi brak odpowiedzi na
pytanie, jakie urządzenia mają
znaleźć się na dachu galerii i  ja-
ki poziom hałasu będzie emito-

wał nowy obiekt. Biuro Ochrony
Środowiska zastopowało projekt
rozbudowy. 

W marcu br. inwestor ponow-
nie przedłożył raport oddziały-
wania obiektu na środowisko,
co jest podstawą do wydania de-
cyzji „o środowiskowych uwa-
runkowaniach dla przedsięwzię-
cia polegającego na budowie Ze-
społu Usługowo – Handlowego
wraz z infrastrukturą technicz-
ną, zagospodarowaniem terenu
oraz przebudową w zakresie
układu drogowego przy al. KEN
14 w dzielnicy Ursynów, w
związku z przedłożeniem przez
wnioskodawcę raportu oddzia-
ływaniu przedsięwzięcia na śro-
dowisko”. 

W miniony poniedziałek na
sesji rady dzielnicy ponad setka

mieszkańców kolejny raz ostro
zaprotestowała przeciwko roz-
budowie supermarketu na Ka-
batach. Rej wodził prezes sąsia-
dującej z Tesco spółdzielni miesz-
kaniowej  SAM 81, który wygła-
szał kwieciste mowy okraszone
złotymi myślami w rodzaju
„Dawka czyni truciznę. Jeden
mały sklep nie przeszkadza niko-

mu, ale skala przedsięwzięcia,
którą proponuje inwestor, prze-
kracza możliwości”. Pytanie tyl-
ko, czyje możliwości przekracza,
bo na pewno nie terenu będące-
go własnością inwestora. Radni
pod naporem tłumu przegłoso-
wali stanowisko skierowane do
Rady Warszawy o dokonanie
zmian w mpzp i obniżenie
wskaźnika intensywności zabu-
dowy z 1,5 do 0,7 – 0, 5. 

Wskaźnik intensywności za-
budowy dla Tesco był już obniża-
ny dwukrotnie – z 3,5 na 2,5 (za-
twierdzony w lipcu 2008 r. przez
prezydent Hannę Gronkiewicz
– Waltz) i po batalii prowadzonej
przez „Nasz Ursynów” z 2,5 na
1,5. Jest on zgodny z zapisem w
rozdziale 7.7.2. „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego dla
Gminy Warszawa –  Ursynów” z
dnia 23 grudnia 1999 r.  

Eskalacja żądań okolicznych
mieszkańców może uniemożli-
wić właścicielowi terenu zago-
spodarowanie go zgodne z lokal-
nym prawem. Współczynnik in-
tensywności zabudowy 0,5 dla
usług na działce o powierzchni
4,3 ha to żart. Mam nadzieję, że
radni Rady Warszawy odrzucą
karkołomny wniosek kolegów z
Ursynowa i pozostawią współ-
czynnik intensywności na obec-
nym poziomie. Został on bowiem
wypracowany w drodze wielu
sporów oraz konsultacji społecz-
nych i jest właściwy dla tego rejo-
nu. Urząd powinien jedynie dopil-
nować, by przedstawiony przez
Tesco projekt architektoniczny w
każdym punkcie był zgodny z
prawem i zapisami mpzp oraz
studium uwarunkowań. 

Od początku lat 90-tych było
wiadomo, że 4,3 ha u zbiegu al.
KEN i Wąwozowej przeznaczone
są pod usługi, a na tak dużej
działce z pewnością powstanie
duży obiekt handlowy. Mimo to
zdecydowali się na zakup w są-
siedztwie mieszkań. Eskalowa-
nie więc dzisiaj żądań mających
na celu uniemożliwienie zago-
spodarowania działki zgodnie z
obowiązującym prawem wyda-
je się być nie na miejscu.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Czyste, przyjazne i przede wszystkim bezpieczne dla
najmłodszych – to, czy takie właśnie są, sprawdzą
strażnicy miejscy. Straż rozpoczęła kontrole placów za-
baw. Sprawdzonych zostanie blisko 900 miejsc.

– Kontrole strażników mają wspomóc administratorów w wiosen-
nych przeglądach placów zabaw i wskazać to, co może być zagro-
żeniem. Po zimie niektóre usterki są niestety nieuniknione, chociaż-
by związane z negatywnym oddziaływaniem warunków atmosfe-
rycznych. Cykliczne kontrole, które prowadzimy od lat oraz współ-
praca z administratorami, podwyższy bezpieczeństwo w miejscach
rekreacji najmłodszych – mówi Józef Stańko, naczelnik I Oddzia-
łu Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy. 

Kontrole obejmują kilka elementów. Sprawdzany jest stan urzą-
dzeń znajdujących się na placu zabaw. Funkcjonariusze zwrócą
uwagę na to, czy są one stabilne, kompletne i czy nie są uszkodzo-
ne. Oceniany jest również stan nawierzchni, ogrodzenia, piaskow-
nic oraz ogólny stan czystości. Strażnicy upewnią się, czy na placu
zabaw znajduje się regulamin korzystania z placu. 

– Nie zawsze stwierdzone nieprawidłowości są związane z inten-
sywną eksploatacją urządzeń czy też oddziaływaniem warunków
atmosferycznych. Czasami są to niestety efekty aktów wandali-
zmu – zerwane, uszkodzone celowo urządzenia, albo naniesione
graffiti. Te nieprawidłowości również musi usunąć administrator
obiektu – mówi Norbert Grabowski zastępca Naczelnika VII Oddzia-
łu Terenowego Straży Miejskiej. 

Po zakończeniu kontroli sporządzany jest protokół. W przypad-
ku stwierdzonych nieprawidłowości straż wyznacza administrato-
rowi termin ich usunięcia. Po upływie tego terminu funkcjonariu-
sze ponownie kontrolują plac zabaw.  

914 przeprowadzonych kontroli i 125 placów zabaw, na terenie
których stwierdzono drobne uchybienia – to wyniki ubiegłoroczne-
go przeglądu placów zabaw. Nieprawidłowości ujawniono w co siód-
mym przypadku. Zastrzeżeń było aż o 64% mniej niż w 2015 r. Naj-
częściej zalecenia strażników dotyczyły naprawy lub wymiany
urządzeń zabawowych, wymiany piasku, rzadziej strażnicy mieli za-
strzeżenia do stanu czystości obiektu.

Podczas ubiegłorocznych kontroli strażnicy stwierdzili, że 36
funkcjonujących jeszcze w ubiegłym roku placów zabaw zostało zli-
kwidowanych. Powstały za to 33 nowe obiekty – nowoczesne, ko-
lorowe, atrakcyjne i bezpieczne. Siedem kolejnych obiektów było
w trakcie modernizacji.

S M

Jak jest naprawdę z działką należącą do TESCO na Kabatach

Nie można żądać absurdu...
Historia budowy hipermarketu Tesco na Kabatach cią-
gnie się od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.
Jego rozbudowa i przekształcenie blaszanego dzisiaj
obiektu w galerię handlową wywołuje ostre protesty
okolicznych mieszkańców. Ostatnio spór ponownie tra-
fił pod obrady ursynowskiego samorządu. 

Wiosenne kontrole 
placów zabaw
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W atakach na Bazarek Na Dołku nie
chodzi o Karczewskiego, jego miejsce w
Radzie Dzielnicy, wykreowane konflik-
ty interesów czy sprzeciw odnośnie no-
wej lokalizacji tych czy tamtych dzia-
łaczy politycznych. Tu chodzi o ideę
miasta. 

Nieprzypadkowo prof. Jerzy Hausner obok
firmy-idei stworzył pojęcie miasta-idei. Miasto
to społeczność, a społeczność to dobra wspólne.
Chcąc ją zniszczyć, delegalizuje się to, co łą-
czy. Nas tu na Ursynowie łączy między innymi
Bazarek. Nas, czyli nie tyko wąską grupę kup-
ców, ale przede wszystkim tysiące mieszkań-
ców. Nikt przeciw tym ostatnim otwarcie nie
wystąpi. Dlatego na wojnie z naszym Bazar-
kiem używa się sloganów, które mają przeciw-
stawić „pazernych kupców” „bezbronnym
mieszkańcom”. To totalitarna metoda wyklu-
czania nielubianych grup obywateli poza arbi-
tralnie zdefiniowany margines.

Nazwijmy rzeczy po imieniu, bez przymiotni-
ków. Jako lider pewnej społeczności kandydowa-
łem do samorządu i wyborcy przyznali mi man-
dat. Wiedząc o co mi chodzi. Wiedząc też, że
nawet jeśli zdefiniujemy Bazarek Na Dołku jako
dobro powszechne na danym terenie, to chodzi
mi nie tylko o bazar, ale o ściśle określoną ideę
wygodnego życia tysięcy członków zintegrowa-
nej społeczności. Efekt jest taki, że grupa lokal-
nych działaczy ciska we mnie gromy, jakobym
wszedł do Rady Dzielnicy, by wesprzeć swoje
własne, prywatne przedsięwzięcia. Co ciekawe,
ani nie handluję na Bazarku, ani nie czerpię pro-
fitów z faktu sprawowania funkcji prezesa Stowa-
rzyszenia Kupców, ani też jakiekolwiek sprawy fi-
nansowe związane z Bazarkiem nie są źródłem
mego istotnego dochodu w codziennym życiu.
Zawodowo zajmuję się inwestycjami finansowy-
mi i ani myślę wiązać to z moją rolą w samorzą-
dzie, ani nawet z Ursynowem jako takim. To
kwestia uczciwości.

Tak jak ja przez kilku wrogów Bazarku posą-
dzany jestem o kompletnie niedorzeczne prze-
winienia, tak sami kupcy traktowani są przez
nich jako wyłączni beneficjenci Bazarku Na
Dołku. To oni rzekomo kłócą się z mieszkańca-
mi, to oni chcą robić bałagan, to oni wreszcie ży-
ją kosztem zwyczajnych ludzi. Myślę sobie tak:
gdy atakujący nas Piotr Skubiszewski, szef
„Otwartego Ursynowa”, perorował w kampanii
Piotra Guziała na prezydenta Warszawy, jak
ważne są bazarki, wtedy widział klientów, teraz
widzi tylko „zachłannych kupców” i mnie –
człowieka, który jest w samorządzie, podczas
gdy on z niego wypadł. Gdy Piotr Skubiszewski
razem z Piotrem Guziałem wydawali bezpłatną
gazetę, która biła w przeciwników politycz-
nych, wtedy było to pożądane, a gdy Piotr Kar-

czewski broni bezpłatną gazetą Bazarku i co-
dziennej wygody jego klientów, wtedy to nie jest
ani pożądane, ani uczciwe zdaniem przeciwni-
ków naszego targowiska. Skąd ta niekonse-
kwencja? Wynika z instrumentalnego podej-
ścia tych panów do idei miasta. Są na drugim
biegunie w stosunku do tego, co głosi prof. Je-
rzy Hausner, ale pewno nawet o tym nie wiedzą,
bo nie czytają tego, co samorządowiec prze-
czytać powinien.

A tymczasem prof. Jerzy Hausner zwraca
uwagę, że miasto-idea podobnie jak firma-idea
bierze swój początek nie od wyrwanej z kon-
tekstu, partykularnej potrzeby, ale od wartości.
Piotr Skubiszewski czy Piotr Guział nie kryją
potrzeby wykończenia Bazarku Na Dołku, bo
jest to im potrzebne do tego, by o zaniedbania
oskarżyć lokalną władzę, którą za niedługo sa-
mi chcą się stać. Nie zauważając, że liczy się
wartość – dobra wspólnego, elementów cemen-
tujących wspólnotę, symboli i przedsięwzięć
czyniących ludzką codzienność wygodną. Po to
tworzymy miasto, po to tworzymy infrastruktu-
rę, i po to organizujemy bazary takie jak Baza-
rek Na Dołku. Czym jest? Wspólnotą. Socjologo-
wie powiedzą, że wspólnotą kupców i klientów
kooperujących ze sobą na zasadzie win-win, a
wrodzy nam lokalni działacze, że grupą prywa-
ciarzy. I na tym zakończmy, aby nie rozwijać
kolejnego wątku dotyczącego zjawiska projek-
cji, czyli sytuacji, w której ktoś własne złe in-
tencje próbuje wmówić komuś innemu. 

P i o t r  K a r c z e w s k i

W zeszłotygodniowym numerze tygodni-
ka Passa pojawił się artykuł Piotra Kar-
czewskiego pt. „Skubiszewski i spółka
nie będą mnie opluwać”.  Zastanawia-
łem się, czy powinienem odpowiadać na
ten tekst. Z uwagi jednak na to, iż obra-
żał on wiele osób, postanowiłem się do
niego odnieść.  W szczególności w zakre-
sie wykorzystywania przez radnego
funkcji publicznej do prywatnych celów.
Reszta wywodów radnego była drama-
tyczną próbą odwrócenia kota ogonem. 

Piotr Karczewski – będąc jednocześnie prezesem
stowarzyszenia kupców i radnym dzielnicy – po-
zostaje w konflikcie interesów: zarządza działal-
nością gospodarczą wykorzystując do tego mienie
komunalne m. st. Warszawy i jednocześnie spra-
wuje mandat radnego w dzielnicy, na terenie któ-
rej znajduje się owo mienie. Aktualnie zabiega on
także – na czas budowy tunelu Południowej Ob-
wodnicy Warszawy – o nową lokalizację dla „Ba-
zarku na Dołku”. Sam zresztą mówi, że został
radnym po to, by zadbać właśnie o interesy stowa-
rzyszenia prowadzącego działalność gospodar-
czą, które reprezentuje. I na tym polega właśnie
problem – jako radny tego nie może robić, bo jest
to niezgodne z prawem. 

Ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła
instytucje prawne, mające na celu stworzenie
gwarancji prawidłowego i rzetelnego sprawowa-
nia mandatu radnego. Wyłączają one możliwość
wykorzystywania przez nich mienia komunalne-
go gminy, w której uzyskali mandat, oraz podej-
mowania działań mogących podważyć zaufanie
wyborców. Regulacje te mają chronić interes pu-
bliczny, polegający na zapobieżeniu angażowania
się radnych w sytuacje mogące poddać w wątpli-
wość ich osobistą bezstronność lub uczciwość.

Będąc członkiem koalicji rządzącej Ursynowem,
Piotr Karczewski może mieć wpływ na decyzje za-
rządu dzielnicy, by ten wspierał jego interesy. Bez
jego głosu zarząd nie miałby poparcia w radzie do
rządzenia. Radny Karczewski ma wpływ m. in. na
uchwalenie planu zagospodarowania przestrzen-
nego, który akurat powstaje – dla obecnej lokaliza-
cji bazarku oraz dla tej, o którą zabiega przy ul. Po-
laka  – zgodnie z polskim prawem, obiekty handlo-
we o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 mo-
gą zostać zresztą określone jedynie miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Za-

tem odpowiednie zapisy takiego planu mogą mieć
istotne znaczenie dla bytu bazarku, a co za tym
idzie działalności gospodarczej radnego i stowa-
rzyszenia kupców (potwierdziła to zresztą opina
prawna z 2015 r. Biura Prawnego m. st. Warszawy). 

Wojewoda mazowiecki badał sprawę radnego
Karczewskiego. 21 października 2016 r. wysłał
pismo do przewodniczącej Rady Dzielnicy Ursy-
nów z prośbą o ustosunkowanie się do ewentual-
nego naruszenia przepisów antykorupcyjnych
przez Piotra Karczewskiego.  Zgromadzony mate-
riał, a także długi brak reakcji ze strony Rady
Dzielnicy Ursynów (przez cztery miesiące ociąga-
no się z udzieleniem odpowiedzi – to ewidentna
gra na czas; szkoda, że radny Karczewski o tym nie
pisze), skłonił wojewodę do wezwania Rady Dziel-
nicy Ursynów, aby ta wygasiła rademu mandat.
Wojewoda zarzucił radnemu wykorzystywanie
stołecznego mienia komunalnego do działalności
gospodarczej oraz wykorzystywanie mandatu
radnego do prowadzonej takiej działalności. Jeże-
li radni nie wygaszą mandatu Piotrowi Karczew-
skiemu, może to zrobić za nich wojewoda. 

Piotr Karczewski za wszelką cenę próbuje do-
wieść, posługując się półprawdami, że przeciw
niemu został zawiązany spisek. Stwierdza, że on
przecież jeszcze tylko kilka miesięcy będzie pro-
wadził bazarek i dlatego absurdem jest, aby man-
dat został mu teraz wygaszony (bazarek zosta-
nie zlikwidowany na czas budowy POW). Zaczy-
na się nawet przyznawać, że faktycznie bazarek
jest prowadzony częściowo na mieniu komunal-
nym, i że został radnym, aby zapewnić sobie do-
godne warunki do rozwoju swojego biznesu. W za-
sadzie “uczciwie” – kawa na ławę – mówi o co
mu chodzi. 

Wezwanie ze strony wojewody do wygaszenia
mandatu na Ursynowie jest decyzją bezpreceden-
sową. Byłem radnym dzielnicy przez dwanaście lat
i nigdy w ciągu tego okresu nie spotkałem się z ta-
ką sytuacją, że jakikolwiek radny mógł wykorzy-
stywać mandat wyborczy do swoich prywatnych
celów gospodarczych. Dlatego uważam, iż woje-
woda jako organ nadzoru nad samorządem pod-
jął słuszną decyzję. Osoby publiczne powinny być
wolne od jakichkolwiek podejrzeń. Piotr Karczew-
ski nawet podpisując się pod ubiegłotygodnio-
wym artykułem, udowadnia, że konflikt interesów
istnieje – podpisał artykuł i jako radny, i jako pre-
zes stowarzyszenia (jak rozróżnić, kogo interesy
reprezentuje pisząc taki tekst?). 

Na koniec przytoczę opinię Biura Prawnego m. st.
Warszawy (podlega pod prezydenta Warszawy),
która została przygotowana w 2015 r.: działania
radnego Piotra Karczewskiego mogą być odbierane
przez mieszkańców dzielnicy jako stronnicze i podej-
mowane w interesie własnym, a nie społeczności lo-
kalnej, skutkując podważaniem ich zaufania do
uczciwego i rzetelnego wykonywania przez niego
mandatu radnego, co może być uznane za narusze-
nie przez radnego zakazu określonego w art. 24e ust.
1 ustawy o samorządzie gminnym. 

P i o t r  S k u b i s z e w s k i
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OŚWIADCZENIE 

dot. nieprawdziwych informacji 
przedstawionych przez radnego Piotra Karczewskiego

Stowarzyszenie „Obywatelski Komitet Obrony Terenów Zielonych pomiędzy ul. Polaka a Al.
KEN” („Stowarzyszenie”), działające w imieniu mieszkańców ul. B. Polaka, oświadcza, iż
mieszkańcy tejże ulicy od początku wyrażają sprzeciw dla lokalizacji „Bazarku na Dołku”,
zarówno w miejscu obecnej pętli autobusowej przy ul. F. Płaskowickiej, jak też przy ul. B. Polaka
wzdłuż al. KEN.

Nieprawdą jest, tak jak twierdzi radny dzielnicy Ursynów Piotr Karczewski, a jednocześnie prezes
Stowarzyszenia Kupców i Inwestorów Giełdy „Na Dołku”, że kupcy porozumieli się z mieszkańcami
ul. Polaka w sprawie tymczasowej lokalizacji dla bazarku. 

Oświadczamy, w  imieniu mieszkańców ul. B. Polaka, że nie zostały podjęte z radnym P.
Karczewskim żadne rozmowy w tym temacie, ani tym bardziej nie dokonano żadnych ustaleń
co do lokalizacji bazaru w miejscu obecnej pętli autobusowej. 

Wszelkie publiczne wypowiedzi i oświadczenia radnego P. Karczewskiego na ten temat, jak i
wydawane przez niego gazety,  kolportowane na bazarze i  w budynku urzędu dzielnicy ulotki
w sprawie lokalizacji bazaru przy ul. B. Polaka są niezgodne z prawdą. Nasze Stowarzyszenie
odwołało się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od dwóch decyzji o warunkach
zabudowy dla targowiska przy ul. Polaka. Odwołania są obecnie rozpatrywane. 

W imieniu komitetu

I w o n a  W e s o ł o w s k a  
D a n u t a  Tu r k i e w i c z

Bazarek Na Dołku to nie jest sprawa kilku kupców

Moim oponentom ku rozwadze

Jak ocenić replikę radnego Karczewskiego?

Rada dzielnicy to nie prywatny bazar
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Prezydent Andrzej Duda podpi-
sał ustawę przywracającą wiek
emerytalny dla kobiet po osią-
gnięciu wieku 60, a dla męż-
czyzn 65 lat. Ogłoszono również
triumfalnie podniesienie mini-
malnej emerytury do 1 tysiąca
złotych. To półprawda, z którą
należy się rozprawić. 

O bniżenie wieku emerytalne-
go ma wejść w życie 1 paź-
dziernika. Prawo do emery-

tury uzyskają wówczas automatycz-
nie wszystkie kobiety w wieku mię-
dzy 60 lat a 61 lat i 4 miesiące. Nato-
miast mężczyźni uzyskają prawo do
świadczenia emerytalnego w wieku
między 65 lat a 66 lat i 4 miesiące. W
ten sposób na emeryturę będzie mogło
przejść dodatkowo 200–300 tys. Po-
laków. Jednak nie wszyscy otrzymają
minimalną emeryturę w wysokości 1
tys. złotych. Aby otrzymać to świadcze-
nie, amator przejścia w stan spoczyn-
ku musi spełnić określone warunki, o
czym głośno się nie mówi. Dlatego
wielu potencjalnych emerytów tkwi w
błędnym przekonaniu, że dostanie
miesięcznie tysiąc złotych, bez wzglę-
du na to jak długo i na jakich warun-
kach pracowało. 

A by dostać 1 tys. zł minimalnej
emerytury, należy udowod-
nić odpowiedni staż pracy –

kobieta musi mieć przepracowane 22
lata, mężczyzna 25 lat (od październi-
ka kobiety będą musiały udowodnić
20 lat pracy). Kto będzie miał mniejszy
staż pracy i w związku z tym uzbiera
mniej składek, otrzyma emeryturę niż-
szą niż minimalna. W wielu przypad-
kach o wiele niższą. Nieszczęśliwcy ci
otrzymają takie świadczenie, jakie so-
bie wypracowali, w wysokości, w jakiej
wyliczy im je ZUS. Emerytury poniżej
minimalnej będą dostawać nie tylko
stroniące od pracy “niebieskie ptaki”,
ale także dziesiątki tysięcy kobiet, któ-
re przez wiele lat zajmowały się wy-
chowywaniem dzieci. Na minimalne
świadczenie nie mają oczywiście szans
osoby pracujące na czarno. Bardzo ni-
ska emerytura, w wysokości kilkuset
złotych, a nawet mniej, grozi bezro-
botnym oraz osobom, które często
przebywały na zasiłku chorobowym,
ponieważ za ten okres nie odprowadza
się składek. Bieda-emerytami stanie

się wielu artystów i osób pracujących
na umowy o dzieło. 

Emerytów muszących wyżyć za
świadczenie mniejsze niż mi-
nimalne jest dzisiaj w Polsce

około 90 tysięcy. W roku 2011 było ich
niespełna 24 tysiące, dwa lata później
– 48, a w 2014 roku prawie 61 tysięcy
W ciągu najbliższych lat ich liczba
gwałtownie wzrośnie, nawet do kilku-
set tysięcy, ponieważ przybywa osób
pracujących na tzw. umowach śmie-
ciowych. Według GUS jest ich dzisiaj
1,3 mln. I tu mamy do czynienia z krzy-
czącą niesprawiedliwością społeczną,
bowiem pokrzywdzeni to bynajmniej
nie osoby stroniące od pracy, które z
własnej woli i wyboru zgotowały sobie
taki los, ale mnóstwo ludzi pracowi-
tych i kreatywnych, zmuszonych do
pracy na “śmieciówkach” przez obo-
wiązujący system. Oni znajdują się w
sytuacji nie do pozazdroszczenia – al-
bo bezrobocie, więc nędza i zepchnię-
cie na społeczny margines, albo robo-
ta na umowie śmieciowej. Są młodzi,
więc wybierają drugą opcję nie zdając
sobie sprawy z tego, że na starość mo-
gą stać się nędzarzami. 

Najniższa obecnie emerytura
wypłacana przez ZUS wyno-
si... 45 groszy. Pobiera ją oso-

ba, która miała odprowadzoną tylko
jedną składkę. ZUS wypłaca też emery-
tury w wysokości kilku i kilkunastu zło-
tych. Koszt wyliczania i wysyłania tak
niskich świadczeń jest wyższy niż ich
wartość.Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej przygotowuje kolejne zmia-
ny w systemie emerytalnym, które
przewidują przyznanie minimalnej
emerytury tylko tym osobom, które
wylegitymują się minimum pięciolet-
nim stażem pracy, a ich wyliczona eme-
rytura przewyższa kwotę jednej trzeciej
emerytury najniższej gwarantowanej
przez państwo. Rozważane jest ponoć
także przyznanie minimalnej emery-
tury osobom, które posiadają udowod-
niony 15-letni staż pracy. Jeśli ktoś nie
spełni tych warunków, nie otrzyma
żadnej emerytury. Jest to rozwiązanie
lepsze niż fikcyjna emerytura w wyso-
kości kilkunastu lub kilkudziesięciu zło-
tych. Z takiego zapisu skorzystałoby
m. in. kilkadziesiąt tysięcy kobiet, któ-
re nie posiadają wymaganego 20-let-
niego stażu pracy, bowiem poświęciły

się wychowaniu dzieci. Wygrałoby rów-
nież spore grono ludzi z kręgu kultury,
którzy oddawali się twórczości lub pra-
cy artystycznej na zasadach określo-
nych przez istniejący system.    Pociesza-
jące jest to, że od stycznia 2016 r. pra-
codawcy zostali zobowiązani do  od-
prowadzania składki do ZUS od wszyst-
kich umów-zleceń do wysokości mini-
malnego wynagrodzenia. Dzięki temu
osoby zatrudnione na taką umowę bę-
dą mieć szanse na choćby minimalną
emeryturę. 

J ak ZUS wylicza świadczenie
emerytalne? Do stażu pracy za-
liczane są okresy składkowe, kie-

dy byliśmy zatrudnieni na etacie, a od
naszej pensji były odprowadzane skład-
ki, jak również okresy nieskładkowe.
Okresy nieskładkowe nie mogą prze-
kroczyć jednej trzeciej okresów składko-
wych. I tak po po 30 latach pracy nasze
składki emerytalne wyliczono na przy-
kład na 288 tys. złotych. Z ustawy o
emeryturach i rentach wynika, że usta-
lona w ten sposób podstawa musi być
podzielona przez średnią długość dal-
szego trwania życia. Zakłada się, że
emeryt będzie żył po przyznaniu świad-
czenia jeszcze przez 17 lat, czyli 204
miesiące, otrzyma więc około 1400 zł
emerytury (288 tys. zł : 204 miesiące =
1411,76 zł). 

A jak jest u naszych zachodnich
unijnych sąsiadów? W Niem-
czech obowiązkowe ubezpie-

czenia emerytalno-rentowe prowadzo-
ne są przez federalne i regionalne insty-
tucje ubezpieczeniowe. Dla osób pro-
wadzących własną działalność gospo-
darczą nie ma obowiązku ubezpiecze-
nia emerytalnego, dla pracowników
jest ono obowiązkowe.  Osoby pracują-
ce na własny rachunek mogą korzy-
stać z systemów prowadzonych przez
stowarzyszenia zawodowe, które mają
status instytucji prawa publicznego.
Osoby ubezpieczone w stowarzysze-
niach zawodowych są wyłączone z sys-
temu powszechnego prowadzonego
przez państwo. 

D o otrzymania w Niemczech
najniższej państwowej eme-
rytury konieczne jest wyka-

zanie się 60-miesięcznym, czyli pię-
cioletnim stażem w opłacaniu składek.
Do stażu pracy zalicza się także okre-
sy bezrobocia, jeśli nie były to dwa

ostatnie lata przed ukończeniem 63.
roku życia. Zwrot składek otrzymują
obywatele innych krajów unijnych, w
tym obywatele Polski, którzy odpro-
wadzali w Niemczech składki, wyje-
chali z tego kraju i osiągnęli ustawowy
wiek emerytalny, ale nie spełniają wa-
runku posiadania 5-letniego minimal-
nego okresu ubezpieczenia. Składki
obowiązkowe i dobrowolne zwracane
są w połowie, a składki na dodatkowe
ubezpieczenie w całości.

M odelu czeskiego raczej nie
należałoby kopiować, po-
nieważ staje się niewydol-

ny.  Średni wiek emerytalny w Cze-
chach przypada na 63. rok życia. Tam-
tejsi przedsiębiorcy mogą dziś odprowa-
dzać na ubezpieczenie społeczne mini-
malnie 1970 koron czeskich. Czeskie
ministerstwo pracy ostrzegło jednak
ostatnio przedsiębiorców, że by uzy-
skać w przyszłości emeryturę na pozio-
mie dzisiejszej średniej (12 tys. koron),
musieliby co miesiąc odprowadzać trzy
razy większą składkę, czyli 6149 koron.
Kto utrzyma w przyszłości minimalną
wysokość składki, musi liczyć się z tym,
że jego emerytura będzie oscylować na
granicy 6 tys. koron, czyli mniej więcej
230 euro. Na razie przeciętny czeski
emeryt otrzymuje od państwa emerytu-
rę w wysokości (po przeliczeniu) 440
euro. Dysponuje więc ponaddwukrot-
nie zasobniejszym portfelem niż jego
rówieśnik zza północnej granicy. 

Na Słowacji świadczenie eme-
rytalne przysługuje osobom,
które opłacały składki na

ubezpieczenie społeczne przez mini-
mum 15 lat i osiągnęły wiek emerytal-
ny. Emerytury wypłacane są w euro.
Wysokość świadczenia ustala się, biorąc
pod uwagę wynagrodzenie brutto z
ostatnich 10 lat pracy przed przejściem
na emeryturę (nie przekraczające 3
średnich pensji) oraz okres opłacania
składek. Średnie wynagrodzenie nomi-
nalne na Słowacji w pierwszym kwar-
tale 2016 r. wynosiło 867euro brutto.
Średnia emerytura w pierwszym kwar-
tale 2016 r. wyniosła 414 euro brutto.
Najniższa emerytura obowiązująca na
Słowacji po raz pierwszy od połowy ro-
ku 2015 wynosi 296 euro brutto. 

N atomiast na należącej do stre-
fy euro Litwie prawo do naj-
niższej emerytury w wyso-

kości 240 euro nabywa osoba będąca w
wieku emerytalnym (60/62,5) i opła-
cająca składkę ubezpieczeniową przez
co najmniej 14 lat. Jeśli emeryt chce
otrzymać świadczenie w maksymalnej
wysokości, musi wylegitymować się co
najmniej 30-letnim okresem składko-
wym. Tak więc polskie przepisy emery-
talne przyznające prawo do najniższej
emerytury wyłącznie osobom z 20-
(kobiety) i 25-letnim (mężczyźni) sta-
żem pracy są najbardziej antyspołecz-
ne w tej części Europy. Akurat w tym
segmencie życia społecznego dobra
zmiana wcale nie okazała się taka do-
bra, ponieważ poza paroma groszami
podwyżki dla najstarszych Polaków nic
w fatalnym polskim systemie emerytal-
nym nie zmieniła.

W ypłacanie przez ZUS eme-
rytur rzędu kilkunastu
czy kilkudziesięciu zło-

tych, to po prostu wstyd dla Polski i jej
kolejnych rządów. Nie używajmy za-
tem, panowie ministrowie, skrótu o
minimalnej tysiączłotowej emerytu-
rze, bo to wprowadza ludzi w błąd.
Mówcie pełnym zdaniem – minimal-
na emerytura brutto w Polsce to fak-
tycznie tysiąc złotych, ale otrzymają
ją tylko te osoby, które legitymują się
20-25 letnim stażem pracy. A swoją
drogą skandalem jest również to, że
po 28 latach od powstania wolnej Pol-
ski jej obywatel, który ciężko praco-
wał przez ponad ćwierć wieku, otrzy-
muje od państwa na przeżycie socjal-
ne minimum, czyli 853 zł netto, któ-
re może wymienić w kantorze walut
na 199,7 euro. 

A już największym skandalem
jest to, że wciąż utrzymuje
się, choć już trochę ograni-

czona, polityczna preferencja dla
wszelkiej maści pracowników tajnych
i jawnych służb, którzy – jak niezapo-
mniany agent CBA „Tomek” – dostali
sute emerytury będąc ledwie trzydzie-
stolatkami (teraz trzeba mieć już nie
15, lecz minimum 25 lat stażu pracy w
służbach). Na coś takiego nie mogą li-
czyć nawet najbardziej zasłużeni (a
przede wszystkim pożyteczni) dla kra-
ju genialni wynalazcy, naukowcy al-
bo artyści. Nie oni bowiem, ale wierni
pretorianie są dla każdej kolejnej wła-
dzy najważniejsi. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Cała prawda o najniższej emeryturze 

Obywatele, nie liczcie na wiele...
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Właśnie mija 55 lat, czyli ponad pół wieku, od wydarzenia epokowego.
Zaowocowało ono bowiem powstaniem najsłynniejszego zespołu
rockowego w dziejach świata, który koncertuje do dnia dzisiejszego.

Na początku kwietnia 1962 roku w podlondyńskim Ealing, w pomieszczeniu na
zapleczu piekarni szumnie nazywanym klubem jazzowym, dwóch młodzieńców
wysłuchało koncertu zespołu The Blues Incorporated, pierwszej w historii formacji bluesowej zło-
żonej wyłącznie z białych muzyków. Młodzieńcami tymi byli Michael Philip Jagger i Keith Ri-
chards. Mieli wtedy po niecałe dziewiętnaście lat.   

Słuchając koncertu, przyszłe ikony muzyki rockowej i założyciele legendarnej  grupy The Rol-
ling Stones wiedziały, że płynące z Ameryki “nowe” ma swoje korzenie w Delcie Mississippi. Ke-
ith - po wysłuchaniu płyty Roberta Johnsona, już wtedy legendarnego, a mitycznego wręcz dzi-
siaj czarnoskórego muzyka z Delty - kompletnie sfiksował na punkcie bluesa. Przyszli Stonesi nie
zdawali sobie jeszcze wówczas sprawy, że bluesa mogą grać także biali. Niemniej, po wysłucha-
niu koncertu The Blues Incorporated w Ealing ich wrażenie było tak wielkie, że postanowili zało-
żyć własną formację.

Mick i Keith rozpoczęli poszukiwania, ostrząc sobie zęby na muzyków już znanych. Bardzo po-
dobał im się dwa lata starszy od nich Charlie Watts grający na bębnach w zespole Alexisa Kornera,
ale Charlie nie był zainteresowany ofertą młodych zapaleńców, ponieważ  bezgranicznie kochał jazz.
Poza tym był cenionym projektantem graficznym, znanym strojnisiem, miał dobrą pracę, nosił
krótkie włosy, a na perkusji grywał wyłącznie dla przyjemności. Jednak już po kilku miesiącach miał
zmienić zdanie. 

K eith miał wyjątkowo wysokie wymagania. Szukał kogoś na podobieństwo Elmora Jame-
sa, znakomitego czarnoskórego gitarzysty bluesowego, który wywarł ogromny wpływ na
większość gwiazd rocka. Któregoś dnia Alexis przedstawił bywalcom klubu niepozorne-

go blondynka z długimi włosami: - Ten gość przyjechał aż z Cheltenham zagrać wam bluesa. No i
blondynek zagrał “Dust My Blues”. Keith oniemiał z zachwytu. - Człowieku, patrzę i widzę, k...a,
Elmora Jamesa - opowiadał po latach dziennikarzowi posługując się swoim charakterystycznym wul-
garnym słownictwem. - Siedzi, przebiera paluchami... da,da,da,da... Mówię do Micka, ty, co jest,
k...a, grane? Przecież on rąbie bar slide... Bar slide guitar to niezwykle widowiskowa technika gry
wywodząca się z Delty Mississippi. 

Blondynkiem - wirtuozem był Brian Jones, ważna i niezwykle barwna postać w dziejach The
Rolling Stones. Tylko o rok starszy od Micka i Keitha, był już szczęśliwym tatusiem. W wieku 6
lat grał na pianinie, a jako 12-latek świetnie sobie radził na klarnecie, rożku angielskim, oboju i
saksofonie. Próbował również sił na indyjskim sitarze. Wyrzucany ze szkół za wrodzoną niechęć

do nauki, pędził żywot obiboka.
Robił trochę w fabryce jako nie-
wykwalifikowany robotnik, po-
tem  najął się za konduktora, a
staż zawodowy zakończył jako
węglarz. Jego życiową pasją by-
ła jednak muzyka, a konkretnie
blues. Z czasem zasłynął z nie-
bywałych zdolności do gry na
prawie każdym instrumencie. Po-
noć to on wymyślił nazwę The
Rolling Stones.

Wielkim problemem był brak dobrego basisty. Mick dał ogłoszenie w gazecie Melody Maker. Na
przesłuchanie zgłosiło się wielu chętnych, ale tylko jeden przytaszczył ze sobą własny wzmacniacz
Vox Ac-30, który w tamtych czasach był nie byle jakim sprzętem. To zadecydowało, że Bill Wyman,
a naprawdę William Perks, został przyjęty do zespołu. Poza tym starszy o kilka lat Bill (rok urodze-
nia 1936) zaimponował chłopcom wyjątkowym jak na rockmana spokojem oraz pociągłą, bladą,
nieprzeniknioną twarzą zawodowego pokerzysty, w sam raz pasującą do wizerunku zespołu. Sce-
niczny debiut The Rollin` Stones (pierwsza nazwa zespołu) miał miejsce 12 lipca 1962 roku w owia-
nym dzisiaj legendą londyńskim klubie Marquee. 

W ybierając nazwę zespołu, nieboszczyk Brian Jones musiał doznać chwilowego objawie-
nia. To możliwe, ponieważ był zdeklarowanym narkomanem. W nocy z 2 na 3 lipca 1969
roku kompletnie naćpany utopił się w basenie na terenie własnej posiadłości. Nazwa The

Rolling Stones prawdopodobnie wywodzi się od angielskiego przysłowia “A rolling stone gathers
no moss”, co oznacza “Toczący się kamień nie obrasta mchem”. Rzeczywiście, dinozaury świato-
wego rocka ani myślą udać się na zasłużoną emeryturę. Takiego wybryku natury nie było jeszcze
na muzycznej scenie i zapewne już nigdy nie będzie. 

Dzisiaj trzon The Rolling Stones to panowie dobrze po siedemdziesiątce. Najmłodszy z nich Ron
Wood ukończy siedemdziesiąt lat 1 czerwca. Ron gra z zespołem od 19 grudnia 1975 roku, ale Sto-
nesem został formalnie dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych. Chodziło oczywiście o pieniądze,
a konkretnie o podział kasy pochodzącej z gigantycznych tantiem. Znany ze skąpstwa Jagger wo-
lał dzielić ją na cztery konta bankowe niż na pięć i latami trzymał Rona w zespole jako muzyka se-
syjnego. Ugiął się dopiero wobec kategorycznego ultimatum Billa Wymana, który chwycił go za gar-
dło i zagroził odejściem z zespołu. Kilka lat po tym zajściu, w 1992 roku, Bill dobrowolnie pożegnał
się z The Rolling Stones. Dwadzieścia lat później zagrał gościnnie z kolegami na koncertach w The
O2 Arena w Londynie. 

Muzycy The Rolling Stones koncertowali po całym świecie przez pięć dekad. W 2012 roku zespół
ruszył w trasę koncertową w ramach pięćdziesięciolecia działalności. Pierwsze dwa koncerty od-
były się potajemnie w Paryżu, trasę oficjalnie zainaugurowano w Londynie dwoma koncertami w
The O2 Arena. Zaledwie siedem minut potrzebowali fani zespołu, by wykupić wszystkie bilety  (naj-
tańsze 172 USD, najdroższe 650 USD) na kolejną trasę koncertową legend rock’n’rolla, która mia-
ła zakończyć się w USA i być ostatnią.

N ie była. W 2016 roku The Rolling Stones wyruszyli w kolejną trasę, tym razem wio-
dącą przez Amerykę Południową. Zawitali do dziewięciu krajów, grali m. in. w Chi-
le, Argentynie i Brazylii zapełniając stadiony i sale koncertowe do ostatniego miej-

sca. Dziesiątym krajem była Kuba i się zaczęło. Im bliżej było dnia koncertu w Hawanie, tym
bardziej organizatorom siwiały włosy. Kubańscy fani popadli bowiem w ekstazę. Koncert w sto-
licy Kuby zgromadził... 1,2 miliona słuchaczy. - Po tym wszystkim mogę już spokojnie umrzeć
- powiedział po zakończeniu koncertu dziennikarzowi Associated Press kompletnie oszołomio-
ny 62-letni Joaquin Ortiz, który przez dwa dni podróżował do Hawany z oddalonego o setki
kilometrów miasta Santiago de Cuba. - Zobaczyć na żywo Stonesów było moim ostatnim ży-
czeniem. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Kamienie zaczęły się toczyć 55 lat temu

„Właśnie mija 55 lat, czyli po-
nad pół wieku, od wydarzenia
epokowego. Zaowocowało ono
bowiem powstaniem najsłyn-
niejszego zespołu rockowego
w dziejach świata, który kon-
certuje do dnia dzisiejszego”

Piórem Derkacza

Wojciech Cejrowski
podróżnik, pisarz, reżyser

Na Oceanie Spokojnym, pośród wielu wysp i wysepek jest Wyspa Szczęśliwa. Na tej wyspie ży-
ją dwa plemiona: Big Numbas i Small Numbas.  Duże Tutki, jak sama nazwa ich określa, mają du-
że „tutki”.  Małe Tutki, mają to „coś” zdecydowanie mniejsze. Oczywiście Małe Tutki, dla doda-
nia sobie  odpowiedniej wielkości, okręcają swoją „tutkę” większym liściem. W Polsce, „zielonej
wyspie” Europy, też żyją „małe tutki” i „duże tutki”, a nawet Trebunie Tutki!. Aby rozróżnić tych
małych od dużych, trzeba przyjąć pewną zasadę: śpiewaka poznasz po głosie, a „tutkę” po nosie. 

J e r z y  D e r k a c z
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Komu Duda? Komu Szydło?

Komu przez to życie zbrzydło?
Komu Błaszczak? Komu Ziobro?
Kto uwierzył w zmianę dobrą?

RReeffrreenn
Ale wkoło jest wesoło,

Wszyscy się pukają w czoło,
Skąd się taki wziął oszołom?

I skąd taki, skąd ten rząd?

Ale wkoło jest wesoło,
Wszyscy się pukają w czoło,

Kto powierzył ster matołom?
Kto popełnił taki błąd?

22
Kto nas propagandą karmi?

Kto rozpieprzył już pół armii?
Czym obroni nas Antoni?

Kto dorobek nasz roztrwonił?

RReeffrreenn:: Ale wkoło jest wesoło…

33
Kto powtarza: wina Tuska?
Komu wciska kit Paczuska? 

Kto wciąż kłamie w żywe oczy?
Kto Jarkowi śmie podskoczyć?

RReeffrreenn:: Ale wkoło jest wesoło…

44
Komu palma dziś odbija?
Komu Radio gra Maryja?

Kto w smoleński wierzy zamach?
Kto się wszędzie pcha na chama?

RReeffrreenn:: Ale wkoło jest wesoło…

55
Kto w Europie sieje zamęt?
Kto w Brukseli daje plamę?
Kto z nas robi pośmiewisko?

Czy Polexit jest już blisko? 

RReeffrreenn

Ale wkoło jest wesoło,
Wszyscy się pukają w czoło,

Skąd się taki wziął oszołom?
Czy to już głupoty szczyt?

Ale wkoło jest wesoło,
Kto powierzył ster matołom?

Lepiej świecić dupą gołą,
Będzie znacznie mniejszy wstyd.

ALE WKOŁO JEST WESOŁO

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Parafraza piosenki Zbigniewa Hołdysa (zespół Perfect, 1981)
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Wostatnim czasie wiele się wokół nas dzieje. Po latach „informacyjnej
stagnacji”, kiedy to niemal każdy dzień był podobny do poprzednie-
go, mamy do czynienia z prawdziwym przyspieszeniem. Wiele wyda-

rzeń napawa optymizmem, daje nadzieję na przyszłość. Spośród codziennego za-
lewu rozmaitych wydarzeń, z których jedno jest ciekawsze od drugiego, warto wy-
łowić te najbardziej istotne. Każdy, komu zależy na tym, abyśmy zmniejszali dystans dzielący nasz
kraj od europejskiej czołówki, zapewne odnotował z satysfakcją istotny fakt, jakim był Kongres In-
nowatorów Europy Środkowo-Wschodniej „Central Eastern Europe Innovators Summit”, który
miał niedawno miejsce na warszawskim Służewcu.

Istotne dla Polaków jest to, że obecnie decyzje, które nas dotyczą, zapadają w naszym kraju, a nie
gdzieś za jego granicami. Kongres Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej jest przykładem po-
lityki mającej na celu przestawienie gospodarki na tory nowoczesności, a także podniesienie ran-
gi naszego kraju na arenie międzynarodowej. Zaproszenie do udziału w nim premierów państw Gru-
py Wyszehradzkiej podniosło rangę samego wydarzenia, ale nie tylko. Stało się przede wszystkim
początkiem wymiany naukowej w obrębie państw V4 i dobrą okazją do zaprezentowania innowa-
cyjnych start-upów z należących do czwórki krajów oraz znalezienia wspólnoty interesów.

Podczas Kongresu na Służewcu swoje stoiska zaprezentowały start-upy z państw Grupy Wyszehradz-
kiej. Między innymi przedstawiono projekt HyperPoland dotyczący budowy superszybkiej kolei hyper-
loop, który zdobył wcześniej uznanie w czasie Hyperloop Design Weekend w Teksasie. Oprócz tego pro-
jektu przedstawiono kilka innych innowacyjnych pomysłów, m. in. Autenti.com, będący platformą
usprawniającą elektroniczny obieg dokumentów. Dużym zainteresowaniem oglądających cieszył się star-
t-up Abyss Glass z Katowic, który stworzył lustra działające jak ekran tabletu lub smartfona.

Nowe pojęcie, jakim jest start-up, robi w naszym kraju furorę. 
Co kryje się pod tym angielskim określeniem? Start-up to przedsięwzięcie stworzone w celu zna-

lezienia odpowiedniego modelu biznesowego, co tłumacząc na język bardziej zrozumiały oznacza
przedsiębiorstwo, firmę w dowolnej branży, najczęściej związane są z nowymi technologiami, któ-
rych celem jest m. in. minimalizacja kosztów na początku oraz znaczny zwrot wydatków poniesio-

nych na inwestycję. 
Gośćmi specjalnymi Kongresu

byli premierzy państw Grupy Wy-
szehradzkiej. Polskę reprezento-
wała Beata Szydło, Węgry - Viktor
Orban, Słowację - Robert Fico, a
Czechy - Bohuslav Sobotka. Sze-
fowie rządów uczestniczyli w jed-
nym ze wspólnych paneli podczas
Kongresu.

Kulminacyjnym momentem
spotkania premierów krajów V4

było podpisanie „Deklaracji Warszawskiej” – dokumentu dotyczącego innowacyjności naszego re-
gionu. Dokument przewiduje wsparcie dla start-upów, pomoc dla projektów podnoszących konku-
rencyjność, transformację cyfrową oraz uruchamianie usług mobilnych nowej generacji (5G) w kra-
jach Grupy Wyszehradzkiej. Deklaracja zobowiązuje sygnatariuszy do promowania naszego regio-
nu na arenie międzynarodowej oraz współpracy m. in. w zakresie badań, cyfryzacji, wprowadza-
nia nowych technologii z uwzględnieniem funduszy unijnych.

Trudno przecenić fakt podjęcia współpracy w dziedzinie innowacyjności z krajami grupy wy-
szehradzkiej. Pomijając to, że grupa V4 ma znacznie większą siłę niż każdy z jej członków w pojedyn-
kę, trzeba podkreślić, że kierunek wytyczony na nowoczesną gospodarkę to jedyny kierunek dający
szansę na powodzenie. Tylko rozwój oparty na wykorzystywaniu potencjału intelektualnego ma we
współczesnym świecie rację bytu. Gospodarki bazujące na przemyśle wydobywczym i eksporcie su-
rowców przegrywają w wyścigu z krajami, które swój dobrobyt zawdzięczają innowacyjności.

O tym, jak ważne jest rozwijanie przedsiębiorczości i tworzenie innowacyjnego społeczeństwa,
wiedzą od dawna nasi zachodni sąsiedzi, którzy na te cele wydają gigantyczne środki. Potem jed-
nak czerpią z tego jeszcze większe zyski. W Polsce mamy duży potencjał. Są to utalentowani naukow-
cy, wynalazcy, inżynierowie (zwłaszcza młodego pokolenia). Możemy z takimi aktywami dołączyć
do grupy najlepiej rozwiniętych krajów, a co za tym idzie – najbogatszych. Mądry rozwój bowiem
oznacza pomnażanie korzyści. 

Na szczęście odchodzimy już od serwilistycznej postawy wobec naszych sąsiadów na rzecz poli-
tyki  stawiającej nas w roli partnerów, a nie jedynie rezerwuaru taniej siły roboczej i rynku zbytu. 

Ciekawym akcentem Kongresu było spotkanie prezydenta RP Andrzeja Dudy z uczestniczącą w
Kongresie prezes YouTube – Susan Wojcicki. Rozmowy dotyczyły wspierania start-upów i nowych
technologii, a także inwestycji Google w Polsce. 

Urodzona w USA Susan Wojcicki była przez wiele lat wiceszefową Google’a, a od 2014 roku jest
prezesem YouTube. Posiada polskie obywatelstwo, co akcentuje z dumą. W swym entuzjastycznie przy-
jętym na Kongresie wystąpieniu wskazała, że na naszych oczach tworzy się coś z niczego. Z „gara-
żowych” przedsięwzięć rodzą się giganty światowego biznesu, właśnie takie jak Google i YouTube.

Może już niedługo spoglądając w lustro Abyss Glass działające jak ekran laptopa, będziemy mo-
gli stwierdzić z satysfakcją – Polska innowacyjnością stoi.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Przejrzeć się w swoim lustrze

„Wiele wydarzeń napawa opty-
mizmem, daje nadzieję na przy-
szłość. Spośród codziennego
zalewu rozmaitych wydarzeń, 
z których jedno jest ciekawsze
od drugiego, warto wyłowić te
najbardziej istotne”

W Szkole Podstawowej nr
336 im. Janka Bytnara
„Rudego”odbyła się 24
marca uroczystość z oka-
zji Święta Szkoły. W tym
roku mija już 96. rocznica
urodzin Janka Bytnara
„Rudego” oraz 74. roczni-
ca Akcji Pod Arsenałem i
śmierci patrona ursynow-
skiej podstawówki.

Zebrani goście, uczniowie,
nauczyciele i rodzice obejrzeli
program słowno-muzyczny pt.
„Ocalić od zapomnienia”, który
przygotowali uczniowie klas
6b, 6c, 6d pod kierunkiem Ur-
szuli Żarnoch i Mateusza Twar-
dowskiego oraz chór szkolny
pod kierunkiem Barbary Kra-
snopolskiej-Żmudy”. Scenki, re-
cytacja i śpiew w połączeniu z
odpowiednią dekoracją (Ewa
Mamcarz, Marzena Jankow-
ska) skierowały myśli zebra-
nych ku młodym ludziom
„przez Boga rzuconych na sza-
niec”.  Ludzie żyją dopóki, do-
póty trwa o nich pamięć. Przy-
gotowując Święto Szkoły,
uczniowie i nauczyciele dowie-
dli, że pamiętają o swoim pa-
tronie i o innych bohaterach,
których połączyła miłość do Oj-
czyzny. Ich ofiarność i cierpie-
nie nie zostaną zapomniane.

Na uroczystość do szkoły przy-
byli znamienici goście:

– Jego Eminencja Ksiądz Kar-
dynał Kazimierz Nycz

– przewodnicząca Rady Dziel-
nicy Ursynów – Teresa Jurczyń-
ska-Owczarek

– burmistrz Dzielnicy Ursy-
nów – Rafał Miastowski

– koordynator Wydziału
Oświaty i Wychowania Dzielni-
cy Ursynów – Joanna Sienicka

– wiceprzewodnicząca Związ-
ku Zawodowego „Solidarność” –
Barbara Miecznikowska

– wiceprezes Zarządu Głów-
nego Stowarzyszenia Szarych
Szeregów – Tadeusz Jarosz

– rzecznik Szarych Szeregów
– Zbigniew Łenka

– sekretarz Środowiska Żoł-
nierzy Batalionu ,,Zośka’’ – Ja-
kub Nowakowski

– przewodniczący Społeczne-
go Komitetu Opieki nad Groba-
mi Poległych Żołnierzy Batalio-
nów „Zośka” i „Parasol” – Piotr
Sikorski

– prezes Zarządu Koła  Związ-
ku Kombatantów Rzeczypospo-
litej i Byłych  Więźniów? Poli-
tycznych – Janusz Maksymowicz
wraz z przedstawicielami związ-
ku: Czesławem Stawskim i Anto-
nim Latoszkiem

– kombatanci – Anna Mizi-
kowska, Daniela Ogińska, Tade-
usz Moszczyński, Krzysztof Prze-
laskowski

– sekretarz Fundacji Cicho-
ciemnych Żołnierzy AK – Alicja
Obrębowska

– przedstawiciele Związku
Strzeleckiego „Strzelec” im. Jó-
zefa Piłsudskiego – sekcyjni: Ja-
kub Jałbrzykowski i Aleksander
Hauzer

– proboszcz Parafii Ofiarowa-
nia Pańskiego – Edward Nowa-
kowski

– wiceprzewodniczący Rady
Rodziców – Marcin Bojakowski.

Na uroczystości było obecnych
7 pocztów sztandarowych: LXX
LO im. Aleksandra Kamińskiego,
Gimnazjum nr 94 im. Cichociem-
nych Spadochroniarzy AK, Gim-
nazjum nr 92 im. Juliana Ursyna
Niemcewicza, Szkoły Podstawo-
wej nr 330 im. Nauczycieli Taj-
nego Nauczania, Szkoły Podsta-
wowej z Oddziałami Integracyj-
nymi nr 343 im. Matki Teresy z
Kalkuty, Zespołu Szkół nr 1 STO
im. Jana Nowaka Jeziorańskie-
go, Szkoły Podstawowej nr 336
im. Janka Bytnara „Rudego”.

Dyrektor szkoły – Lucyna Bia-
niasz-Ząbek otrzymała z rąk Bur-
mistrza – Rafała Miastowskiego
cenną pamiątkę – zdjęcie z siostrą
Janka Bytnara – „Dusią” ze spe-
cjalną dedykacją. Powstaniec
warszawski – Krzysztof Przela-

skowski – ofiarował natomiast
kotwicę – Znak Polski Walczącej.

Ważnym punktem części ofi-
cjalnej było rozdanie statuetek
szkołom, które zwyciężyły w mię-
dzyszkolnej grze edukacyjno-zręc-
znościowej „Patriotyzm wczoraj-
-dziś-jutro, śladami patronów ur-
synowskich szkół, ulic, pomników
– bohaterów II wojny światowej”.
Gra odbyła się  pod honorowym
patronatem Oddziałowego Biura
Edukacji Narodowej Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Warszawie,
jak również pod patronatem prze-
wodniczącej Rady Dzielnicy Te-
resy Jurczyńskiej-Owczarek i bur-
mistrza Roberta Kempy. Gra zo-
stała przygotowana w roku 40-
lecia Ursynowa z myślą o tym, by
przybliżyć uczniom pełne poświę-
cenia postawy patriotyczne bo-
haterów II wojny światowej zwią-
zanych z Ursynowem. Przewodni-
cząca Teresa Jurczyńska-Owc-
zarek oraz burmistrz Rafał Mia-
stowski wręczyli statuetki zwycię-
skim szkołom.

WW kkaatteeggoorriiii ggiimmnnaazzjjaa::
II mmiieejjssccee zajęło Społeczne

Gimnazjum nr 4 im. Batalionu
AK „Parasol” 

IIII mmiieejjssccee – Gimnazjum nr
92 im. Juliana Ursyna Niemce-
wicza 

IIIIII mmiieejjssccee – Gimnazjum nr 94
im. Cichociemnych Spadochro-
niarzy AK

WW kkaatteeggoorriiii sszzkkoołłyy ppooddssttaawwoowwee::
II mmiieejjssccee – SP nr 336 im. Jan-

ka Bytnara “Rudego” 
IIII mmiieejjssccee – SP nr 96 im. Ireny

Kosmowskiej 
IIIIII mmiieejjssccee – SP ZSO nr 1 STO

im. Jana Nowaka Jeziorańskiego.
Dyrektor – Lucyna Bieniasz-

-Ząbek szczególnie podziękowa-
ła dyrektor LXX Liceum Ogólno-
kształcącego im. Aleksandra Ka-
mińskiego – Annie Szumiec-Mi-
terze, która umożliwiła swoim
uczniom wystąpienie w charak-
terze współorganizatora gry.

Z okazji marcowej uroczysto-
ści został także zorganizowany
konkurs plastyczny „Janek Byt-
nar „Rudy” – bohater, który po-
trafił pięknie żyć i pięknie umie-
rać”. Wyniki są następujące:

ww kkaatteeggoorriiii kkllaassyy IIIIII::
II mmiieejjssccee Hubert Bakalarczyk
IIII mmiieejjssccee zajęła Milena Misiek
IIIIII mmiieejjssccee zajęła Zosia Łapińska
wyróżnienie otrzymali: Mag-

da Mróz, Oliwia Dyrdy, Janek
Kaczmarski

ww kkaatteeggoorriiii kkllaassyy IIVV-VVII::
II mmiieejjssccee Oliwia Wysocka
IIII mmiieejjssccee Lidia Prokop
IIIIII mmiieejjssccee zajęła Natalia Gra-

busińska
wwyyrróóżżnniieenniiee oottrrzzyymmaałłyy:: Ola

Rudzka i Maja Wierzbicka.
W ramach obchodów Święta

Szkoły delegacje uczniów i na-
uczycieli złożyły kwiaty: przed
pomnikiem  ,,W hołdzie Dzie-
ciom Warszawy’’, pod tablicą pa-
mięci Janka Bytnara ,,Rudego’’,
w Izbie Pamięci Janka Bytnara
,,Rudego’’, przed domem Janka
Bytnara „Rudego” w alei Nie-
podległości 159 oraz w miejscu
Akcji pod Arsenałem.

Warto też wspomnieć, że w
Izbie Bohaterów II Wojny Świa-
towej powstała wystawa poświę-
cona bohaterom II, którzy są
związani z Ursynowem. Pomy-
słodawczynią projektu jest Jo-
lanta Szolginia. 

E l ż b i e t a  R u t k o w s k a  
K o m i s j a  P a t r i o t y c z n a  S P  3 3 6

Za nami drugi Ursynowski Kalejdoskop Teatralny, podobnie jak pierwszy,
ubiegłoroczny, zainicjowany i sfinansowany przez Dzielnicę Ursynów m. st.
Warszawy. Jedne z ostatnich spektakli Kalejdoskopu odbyły się – przy pełnej
widowni – w sobotę i niedzielę w Teatrze Za Dalekim w Domu Sztuki SMB „Jary”.

Nie tylko dzieciom, ale także dorosłym spodobał się spektakl „Legendy polskie”, w którym na tle
pięknej scenografii ubrani w efektowne kostiumy aktorzy wcielali się w bohaterów opowieści o
warszawskiej Syrenie, Bazyliszku, panu Twardowskim czy smoku wawelskim. Było to zarazem
atrakcyjne i edukacyjne przedstawienie, bardzo przy tym zabawne.

Już wyłącznie dla widzów dorosłych aż z Krakowa przyjechał wybitny aktor Jan Peszek, by w też
dowcipnym monodramie Bogusława Schaeffera „Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego
aktora instrumentalnego”, traktującym o sytuacji artysty i sztuki współczesnej, dać z pomocą słowa,
ciała i licznych rekwizytów popis gry wysokiej próby. 

Po przedstawieniu, żegnany gromkimi brawami przez publiczność, otrzymał wiązankę kwiatów,
którą w imieniu Dzielnicy Ursynów wręczył mu burmistrz Robert Kempa. B U A

„Ocalić od zapomnienia” – święto w SP 336

Sam kardynał Nycz uczcił Bytnara „Rudego”

Kalejdoskop z Janem Peszkiem
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POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

DREWNO opałowe i
kominkowe, 602 77 03 61

DREWNO opałowe i
kominkowe, 791 394 791

SKUP książek, dojazd, 
509 548 582

SKUP książek, kazda ilość,
wszystkie dziedziny - dojazd,

666 900 333

DO wynajęcia lokal użytkowy
43 m2 Piaseczno, 601 37 46 04

KUPIĘ mieszkanie na
Ursynowie, Mokotowie, 
692 203 134

WYNAJMĘ lokal użytkowy 100
m2, ul. Baletowa 73, 501 106 436

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA, 22

649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA, fizyka, matury,

gimnazjalne, 605 783 233

DZIAŁKA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
GĄSIOROWO, gm. Olsztynek,

działki uzbrojone, 602 613 658
SPRZEDAM działkę

pracowniczą 700 m2, domek
gospodarczy i letniskowy,
Siekierki, 606 609 388

MECHANIKA samochodowego
zatrudnię, 602 424 774

FIRMA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów i na 1/2

etatu administratora/kę. Mile
widziani także sprawni

renciści i emeryci, 
605 613 451

POMOC do kuchni 2-3 x w
tygodniu, wieczorem, 506 040 519

PRACA dla kierowcy kat B.
Max.45 lat, tel.  535 170 170

ZATRUDNIĘ panią do
sprzątania przedszkola na
Ursynowie. Praca na pełny etat,
601 778 504

ZATRUDNIMY Panie do pracy
w sklepie ekologicznym oraz
pracowni garmażeryjnej w
Mysiadle, 603 68 65 61

ANTENY, 603 375 875
BEZPYŁOWE cyklinowanie,

malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

BIURO RACHUNKOWE, 
606 234 106

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DOMOFONY, 603 375 875
DRZEWA, krzewy, cięcie, 

501 311 371
ELEKTROAWARIA, 

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

507 153 734

FRANSAT 
509 610 850

GLAZURA, gładź, panele, płyty
G-K, malowanie, elektryka,
hydraulika, 692 885 279

GLAZURA, remonty, 
796 664 599

GLAZURNIK
690 61 30 31

HYDRAULIKA, remonty, 
602-651-211

HYDRAULIK pełen zakres, 
601 81 85 81

KOMPUTERY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

KOPIOWANIE 
kaset video na DVD, 

502 288 514

MALARSKIE, tapetowaqnie, 
22 644 94 55; 607 775 259

MALOWANIE, gładź, remonty,
507 120 438; 513 986 439

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

OCIEPLANIE poddaszy pianą
pur, 668 327 588

PARKIETY, układanie,
cyklinowanie, 509 196 662

PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej i samochodowej, 
794 027 037

PRZEPROWADZKI, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

REMONTY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

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

STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE, 

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

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

TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WYLEWKI agregatem, 
668 327 588

WRÓŻBITKA, 501 623 919,
tanio, 506 030 088

WRÓŻKA, 22 648 68 41, 
602 731 299

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB ““JJaarryy”” 

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

PPiiąątteekk,, 77 kkwwiieettnniiaa,, 1199..0000:: Ga-
leria Domu Sztuki zaprasza na
otwarcie wystawy pn. “Z natury
i wyobraźni. Rysunek studen-
tów Wydziału Grafiki Wyższej
Szkoły Informatyki i Zarządza-
nia w Warszawie pod auspicja-
mi Polskiej Akademii Nauk.
Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 99 kkwwiieettnniiaa,, 1188..0000::
Dyskusyjny Klub Filmowy “Dom
Sztuki” zaprasza na film p.t.
“Ederly” (Polska 2015, reż. Piotr
Dumała, w roli gł. Mariusz Bona-
szewski). Wstęp wolny.*

WWttoorreekk,, 1111 kkwwiieettnniiaa,, 1199..4455::
kino Domu Sztuki zaprasza na
premierę filmu p.t. “Sieć poza
kontrolą” (Polska 2017, reż. Ma-
teusz Jaśkiewicz). Po projekcji
odbędzie się spotkanie z reżyse-
rem i odtwórcą roli głównej
Krzysztofem Kiersznowskim.
Wstęp wolny.

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii - Klubu Seniora (Pięcio-
linii 10, 22 643 02 10) i Modelar-
ni Lotniczej (Służby Polsce 1, 22
643 12 82).

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

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Wydział Kultury Dzielnicy Ur-
synów m.st. Warszawy i Dom
Kultury Stokłosy zapraszają na
Ursynowskie Eliminacje do 62.
Ogólnopolskiego Konkursu Re-
cytatorskiego. Już w najbliższą
niedzielę 9 kwietnia o godzinie
15:30 w Domu Kultury Stokłosy.

Sfinansowano ze środków
dzielnicy Ursynów m. st. War-
szawy.

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

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

77 kkwwiieettnniiaa ((ppiiąątteekk)) ggooddzz..
1188,,0000 -Koncert pt. “Musicalowy
miszmasz, czyli od Bocka do
Webbera” w wykonaniu: - Emi-
lii Klimczak - sopran, Agnieszki

Przekupień - sopran, Marcina
Franc - tenor, Zbigniewa Macias
- baryton, Danuta Antoszewska
- fortepian (artystów Teatru Mu-
zycznego w Łodzi).

Hity z amerykańskich musi-
cali m.in. Gdybym był boga-
czem, Don`t cry for me Argenty-
na, Tonight (West Side Story),
Przetańczyć całą noc i wiele in-
nych...

Wstęp - zaproszenia do odbio-
ru w DK Imielin od 5 kwiet-
nia(środa) od godz. 18,00

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

0066..0044,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz.. 1188::0000 -
Wernisaż wystawy malarstwa
Barbary RYCHLEWSKIEJ- DO-
BROWOLSKIEJ pt. “MOJA
PRZYGODA Z MALARSTWEM”

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

0066..0044 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie
z drem Kamilem Kopanią w cy-
klu W trosce o dziedzictwo
przeszłości pt.: “Romańskie
tympanony: Ołbin, Strzelno,
Tum pod Łęczycą”

1111..0044 - wwttoorreekk - spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Opowieści o miło-
ściach pt.: “Miłosne przygody
skandalistki George Sand”

1133..0044 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z
prof. Andrzejem Karpińskim w
cyklu Miles Polonus, czyli tajem-
nice, wzloty i upadki  staropol-
skiej szkoły wojennej pt.: “Króla
Stefana z Gdańskiem problemy
rozliczne”

1188..0044 - wwttoorreekk - spotkanie z p.
Anną Reichert w cyklu Dwu-
dziestolecie międzywojenne: ar-
tyści znani i nieznani - kino, te-
atr, muzyka pt.: “Irena Eichle-
równa: jedna z najoryginalniej-
szych i najwybitniejszych akto-
rek XX wieku”

PPoocczząątteekk ssppoottkkaańń zzaawwsszzee oo
ggooddzziinniiee 1199::0000.. WWssttęępp wwoollnnyy!!

Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Ważne telefony

DrDr ugi trugi tr udnieudnie jszyjszy......
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje JJaaddwwiiggaa OOrrzzeecchhoowwsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii..
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Studio graficzne – MMiicchhaałł DDoommaańńsskkii;;
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Przeprosiny
Joanna Jóźwik przeprasza Elżbietę Zalewską za rozpowszech-

nianie nieprawdziwych wiadomości o niej i zobowiązuje się do
zaniechania rozpowszechniania tego rodzaju zniesławiających
działań.

Myli się Mirosław Knyziak,
twierdząc w swoich wspomnie-
niach (“40 lat megaosiedla Ursy-
nów. Zapomniana wizyta Edwar-
da Gierka”, “Passa” nr 13), jako-
by “kronikarze ursynowscy” po-
mijali to wydarzenie, “być może
nie wiedząc, że taki fakt miał miej-
sce”. W publikacji wydanej w
2015 r. na jubileusz 75. rocznicy
urodzin ks. prałata Tadeusza Woj-
data (“Pierwszy na Ursynowie”)
jest zamieszczona jego obszerna
relacja na ten temat (s. 33-34).
Według starającego się o budowę
pierwszego kościoła na Ursyno-
wie księdza proboszcza parafii św.
Zofii Barat w Grabowie, Gierek
złożył wizytę na placu budowy
Centrum Onkologii – w owym
czasie “sztandarowej inwestycji
socjalizmu” – nie 19 lipca 1977 r.,
jak podaje ówczesny mieszkaniec
domu przy ul. Pustułeczki 4, lecz
w Środę Popielcową 1977 r., a
więc kilka miesięcy wcześniej. 

Ksiądz w sutannie stanął we
wskazanym miejscu, żeby uspo-
koić świtę, trzymał list w ręku, ko-
perta była widoczna. “Chciałem,
aby informacja była czytelna, po
co tu jestem” – opowiada w  wy-
mienionej wyżej książce. “List był
krótki, zawarłem w nim prośbę o
pozwolenie na budowę”.  W par-
tyjnej świcie był m. in. I sekretarz

KW PZPR Alojzy Karkoszka, który
z tego tytułu zajmował stanowi-
sko przewodniczącego Stołecznej
Rady Narodowej. Przez moment
wszyscy patrzyli na księdza Wojda-
ta, co on sam do dzisiaj wspomina
z pewnym rozbawieniem: “oczy
najwyższych władz państwa, par-
tii i stolicy przez chwilę zwrócone
były w stronę skromnego probosz-
cza”. Wtedy jednak nie było mu
do śmiechu, nie ruszał się ze swe-
go miejsca, aż z otoczenia Gierka
ktoś podszedł i odebrał trzymany
przez niego list. Wkrótce ksiądz
Wojdat opuścił plac i wrócił do do-
mu. Później docierały do niego
echa, “że to zrobiło jakieś wrażenie
także i na panu Karkoszce” i “po-
dobno miało to nawet pozytywny
wydźwięk”. Trudno jednak utrzy-
mywać, jak to czyni Mirosław Kny-
ziak, że było to “kluczowe wyda-
rzenie dla budowy kościoła pw.
Wniebowstąpienia Pańskiego”,
skoro na pozwolenie władz trze-
ba było czekać jeszcze trzy lata. aż
do marca 1980 r. 

Oczywiście, pierwsi lokatorzy
pojawili się na Ursynowie dopiero
w styczniu 1977 r., a nie w grud-
niu 1974 r., jak to błędnie podaje
autor omawianego tekstu. 

A n d r z e j  W .  K a c z o r o w s k i
( z  p a r a f i i  W n i e b o w s t ą p i e n i a

P a ń s k i e g o )

List � List � List � List � List � List � List

Jak to z wizytą Gierka naprawdę było

VAGABUNDUS
Sobota 08.04.2017 (szlakiem Fryderyka Chopina)

Wycieczka rowerowa na trasie Sochaczew - Żelazowa Wola -
Lasocin - Kampinoski Park Narodowy- Tułowice- Brochów - So-
chaczew. (ok. 55 km głównie drogi asfaltowe)

Wyjazd pociągiem KM 19404 z W-wy Wsch o 08:22, W-wy
Śródm. o 08:31, W-wy Zach o 08:37. Przyjazd do Sochaczewa o
09.26. Zbiórka przed budynkiem dworca kolejowego od strony
miasta po przyjeździe pociągu.

Powrót pociągiem KM z Sochaczewa około godz 16.
W programie zwiedzanie Muzeum i Parku w Żelazowej Wo-

li, koszt wstępu (23zł muzeum+park, 7zł park)
Na wycieczce będzie możliwość zakupu książeczek wycie-

czek kolarskich PTTK.

PPrroowwaaddzząą:: Zuzanna Malanowska (e-mail: malanow-
ska@tlen.pl), oraz Paweł Rozwadowski (e-mail: pawro-
zik@gmail.com)
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