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M ający naprawdę niezłą
kiepełe amerykański pi-
sarz z przełomu XIX i XX

stulecia, znany z kpiarskiego sto-
sunku do rzeczywistości Mark Twa-
in (Samuel Langhorne Clemens)
– już wtedy zdołał się zorientować,
iż za klasykę literatury uważa się
te książki, które wszyscy chwalą, a
których nikt nie czyta. Podobne
stwierdzenie można odnieść do na-
szej obecnej konstytucji, a w jeszcze
większym stopniu do legendarnej
Konstytucji 3 Maja (1791). Nie-
mniej – ta ostatnia stała się nie-
oczekiwanie na lat wiele jakby
wspólnym mianownikiem wiecz-
nie skłóconego narodu polskiego,
co w dużej mierze wskazuje na traf-
ność innej złotej myśli Marka Twa-
ina, który odniósł wrażenie, że pie-
kło jest jedyną naprawdę znaczą-
cą wspólnotą chrześcijańską we
wszechświecie. A już moim zda-
niem, piekło polskie – na pewno. 

K onstytucja trzeciomajowa
była niewątpliwie przeja-
wem wielkiego postępu po-

litycznego, jakkolwiek w swych za-
łożeniach nie wychodziła jeszcze z
mocno już schodzonych butów feu-
dalizmu. Mimo to – niczym pałecz-
kę sztafetową – podawały ją sobie
z rąk do rąk kolejne pokolenia Po-
laków żyjących pod zaborami. I
nic dziwnego, że 3 maja 1916 roku
w okupowanej przez Niemców
Warszawie, pod bokiem generał-

-gubernatora Hansa Beselera, aż
300 tysięcy mieszkańców odwa-
żyło się ruszyć do Pochodu Narodo-
wego dla uczczenia ustawy zasad-
niczej z 1791 roku. 

P ochód ten został zorganizo-
wany pospólnym wysiłkiem
Komitetu Obywatelskiego i

ówczesnego burmistrza Warsza-
wy – Piotra Drzewieckiego (1865-
1943), którego postać niesłusznie
poszła u nas w zapomnienie, cho-
ciaż lista jego wielkich zasług dla
państwa polskiego w ogóle, a dla
miasta stołecznego Warszawy w
szczególności – po prostu nie mie-
ści się w głowie. Dlatego z niema-
łym ukontentowaniem przyjąłem
napisaną przez Marię Wodzińską
pod fachowym okiem prof. Maria-
na Drozdowskiego arcyciekawą
książkę pt. „Piotr Drzewiecki –
działacz społeczno-gospodarczy,
prezydent Warszawy 1918-1921”.
Książka ukazała się nakładem Ofi-
cyny Wydawniczej ASPRA-JR i
choć nie została opatrzona chwy-
tliwym tytułem, na stulecie odzy-
skania przez Polskę niepodległości
jest to publikacja jak znalazł. 

P iotr Drzewiecki pochodził z
warszawskiej rodziny ku-
pieckiej i – jak pisze w sło-

wie wstępnym do książki prof.
Drozdowski – w okresie dojrzewa-
nia zafascynował się prezentowa-
nymi na łamach „Przeglądu Tygo-
dniowego” ideami naszych pozyty-
wistów: Juliana Ochorowicza, Jó-
zefa Kotarbińskiego Adolfa Dyga-
sińskiego, Aleksandra Świętochow-
skiego, Bolesława Prusa i Henry-
ka Sienkiewicza. Ich światopogląd
został niejako wymuszony klęska-
mi Powstania Listopadowego i Po-
wstania Styczniowego, które nie
pozwoliły wyrwać się z jarzma ro-
syjskiego zaborcy. Przekładająco
owe pozytywistyczne założenia na

język dzisiejszy, należałoby posłużyć
się słowami z piosenki Wojciecha
Młynarskiego: „Róbmy swoje”. 

N o i właśnie Piotr Drzewiec-
ki już od młodych lat ro-
bił swoje, stając się jednym

z najwybitniejszych przedstawicie-
li rodzącej się wtedy polskiej inteli-
gencji epoki kapitalizmu, który to
kapitalizm on sam – i to w naj-
zdrowszym wydaniu – potrafił
tworzyć. Był też wzorem Polaka-
-patrioty, trzeźwo oceniającego po-
lityczne realia na każdym etapie
swego życia i potrafiącego zawsze
działać pro publico bono. Zamiast
wymachiwać szabelką i wszędzie
dopatrywać się wrogów, Drzewiec-
ki w wielu środowiskach zdobywał

sobie sojuszników. Co ciekawe, w
najgorętszych momentach obu wo-
jen światowych, a także wojny z
bolszewikami potrafił nieść auten-
tyczną pomoc rannym, opuszczo-
nym, głodującym, pokrzywdzo-
nym. I na pewno nie zachowałby
się tak, jak obecny marszałek Sej-
mu, który nie chciał wpuścić fizjo-
terapeutów, pragnącym wspomóc
strajkujące tam osoby niepełno-
sprawne. 

C óż, dziwna polska mental-
ność sprawia, że kult
śmierci góruje u nas nad

kultem życia i jeśli ktoś nie da się
zabić, to nie bohater. A Drzewiec-
ki akurat nie zginął na polu wal-
ki, tylko aresztowany w 1942

przez Niemców za działalność o
charakterze patriotycznym prze-
żył tortury na Szucha i pobyt w
więzieniu Moabit w Berlinie, by
umrzeć dopiero z wycieńczenia w
grudniu 1943 za kratami Span-
dau. Jakże porównywać jego
wspaniałą postawę z postawą po-
litycznych kombinatorów dzisiej-
szej doby! Oto bałaganiarstwo pa-
ru osób, organizujących osiem lat
temu tragiczny w skutkach – jak
się okazało – lot rządowym tupo-
lewem do Smoleńska, jest obecnie
kwitowane stawianiem pomników
oraz nieustannym czczeniem aktu
owej nieodpowiedzialności i to w
sytuacji, gdy niektórzy z rzeczy-
wistych współsprawców dramatu

usiłują przerzucić winę na kogo
innego. W przeciwieństwie do tych
bezwstydnych kłamców Piotr
Drzewiecki potrafił we wszystkich
momentach swego życia zacho-
wać się godnie, a co może jeszcze
ważniejsze – mądrze.

P o ukończeniu studiów w In-
stytucie Technologicznym w
Petersburgu, gdzie otrzymał

złoty medal za projekt młyna paro-
wego, został asystentem dyrektora
fabryki rur, a w 1898 – wraz ze
swym kolegą Jeziorańskim – zało-
żył Towarzystwo Budowy Maszyn
i Urządzeń Sanitarnych. Proponu-
jąc najnowocześniejsze rozwiąza-
nia w dziedzinie techniki sanitar-
nej, ogrzewania centralnego i wen-
tylacji zawojował nie tylko rynek
Królestwa Polskiego, Rosji Euro-
pejskiej, Galicji, lecz także rynki
Dalekiego Wschodu z Syberią i
Mandżurią włącznie. Okazał się
ciekawym nowych wynalazków
globetrotterem, odwiedzającym
Wystawy Światowe w 1890 w Pa-
ryżu i w 1904 w St. Louis. W cza-
sie I wojny światowej świetnie peł-
nił najpierw funkcję burmistrza,
a potem prezydenta Warszawy w
niesłychanie trudnym okresie bie-
dy, głodu, finansowych niedobo-
rów, by potem, przez cały okres
międzywojenny być podporą Izby-
-Przemysłowo-Handlowej, popu-
laryzatorem elektroniki i radiofo-
nii, a nawet jednym z pionierów
przemysłu lotniczego w Polsce. 

N iestety, ani Polska, ani
Warszawa nie potrafiły do-
tychczas godnie uczcić pa-

mięci Piotra Drzewieckiego. I za-
miast niego stawia się raczej na
piedestał zwyczajnych bandytów. O
tempora! O mores!...
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BLIK i Express Elixir już dostępne
dla klientów Credit Agricole

Wraz z uruchomieniem nowej oferty rachunków „Konto dla Cie-
bie” bank Credit Agricole umożliwia klientom korzystanie z syste-
mu przelewów natychmiastowych Express Elixir oraz płatności
mobilnych BLIK.

Klienci banków oczekują usług umożliwiających elastyczne zarządzanie finan-
sami i rozwiązań pozwalających na dokonywanie płatności na zasadzie „tu i teraz”. A, że w Credit
Agricole z uwagą wsłuchujemy się w to, co mówią klienci i dostosowujemy się do ich potrzeb, dla-
tego wprowadziliśmy do naszej oferty te nowoczesne formy zarządzania funduszami osobistymi. 

Nie ulega żadnych wątpliwości, że przelewy natychmiastowe i płatności mobilne są doskonały-
mi rozwiązaniami dla klientów potrzebujących szybkiego uregulowania płatności czy przesłania pie-
niędzy, dla których znaczenie ma czas ich dostarczenia np. szybka spłata raty kredytu czy płatność
za rachunki. BLIK daje także możliwość wypłacania pieniędzy z bankomatu bez karty oraz umoż-
liwia szybkie i bezpieczne płacenie w sklepach internetowych oraz stacjonarnych. Z obydwu rozwią-
zań można korzystać za pośrednictwem aplikacji mobilnej CA24 instalowanej na smartfonach.

Dostęp do usług Express Elixir i BLIK mają wszystkie osoby, które zdecydowały się na nową ofer-
tę Credit Agricole. Wystarczy wybrać: Konto dla Ciebie, Konto dla Ciebie VIP, Konto dla Ciebie GO!
(dla nastolatków  wieku 13-18 lat), Konto dla Ciebie MOVE! (dla młodzieży w wieku 18-27 lat).
Klienci, którzy posiadają w Credit Agricole inne pakiety kont nie mają jeszcze dostępu do płatno-
ści BLIK (pracujemy nad ich udostępnieniem). Zawsze można jednak bezpłatnie zamienić je na no-
we Konto dla Ciebie i w ten sposób uzyskać dostęp do płatności BLIK. 

Tu warto od razu dodać, że z przelewów Express Elixir mogą korzystać także klienci biznesowi
- posiadacze pakietów Kont Biznes: Solista, Sonata, Symfonia oraz Konto Agricole (posiadacze tych
kont nie mają możliwości płacenia BLIK-iem). Klienci Credit Agricole mogą zlecać i przyjmować
takie przelewy codziennie między godziną 6:00 a 22:00. Limit pojedynczego przelewu natychmia-
stowego dla klientów indywidualnych wynosi 5000 PLN, a dla klientów biznesowych – 10000 PLN.
W przypadku BLIKA limit wynosi 1000 zł dziennie dla transakcji bezgotówkowych (przelewy, a tak-
że płatności w sklepach i w Internecie) oraz 1000 zł na wypłatę z bankomatów. 

Obie formy płatności cieszą się coraz większą popularnością na rynku i chętnie są wykorzysty-
wane przez klientów banków. Express Elixir, obecny na rynku od blisko sześciu lat, rozlicza komu-
nikaty płatnicze w trybie ciągłym – przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, także w dni ustawowo wol-
ne od pracy. W 2017 r. przetworzył 4,96 mln przelewów natychmiastowych o wartości 16,98 mld
zł. System umożliwia także realizację przelewów na numer telefonu między indywidualnymi
użytkownikami systemu BLIK (dla klientów Credit Agricole taka funkcjonalność udostępniona zo-
stanie pod koniec 2018 r.)

BLIK stał się już praktycznie standardem wśród użytkowników bankowości mobilnej. Potwier-
dzają to dane, według których w każdym kolejnym kwartale realizowanych jest o kilka milionów
transakcji BLIKIEM więcej. Obecnie z płatności tego typu korzysta już ponad 6 mln użytkowników.
W 2017 roku Polacy zapłacili w ten sposób w Internecie niemal 22 mln razy. Łącznie BLIKIEM zre-
alizowano 33 miliony transakcji (płatności w sieci, punktach sprzedaży, wypłaty z bankomatów oraz
przelewy na numer telefonu) – to prawie cztery razy więcej niż rok wcześniej.

Warto dodać, że Credit Agricole jako bank „100% digital, 100% human” chętnie sięga po nowin-
ki technologiczne, aby coraz lepiej obsługiwać swoich klientów. W lipcu zeszłego roku, jako pierw-
szy bank w Polsce, uruchomiliśmy czatbota „KrEdytka” jako kanał wspomagający sprzedaż kredy-
tów gotówkowych, a kilka dni temu inne nasze narzędzie – TeleBot – zostało nagrodzone główną
nagrodą w prestiżowym konkursie INNOVATION. 

Klienci doceniają nasze starania i chętnie nas polecają swoim bliskim. Według badania Millward
Brown Credit Agricole jest najchętniej rekomendowanym bankiem w Polsce. Dziękujemy 

P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i
A u t o r  j e s t  r z e c z n i k i e m  p r a s o w y m  b a n k u  C r e d i t  A g r i c o l e



3



4

PPAASSSSAA::PPaanniiee BBuurrmmiissttrrzzuu,, kkaa-
ddeennccjjaa uuppłłyywwaa ppoodd zznnaakkiieemm wwiiee-
lluu aakkttyywwnnoośśccii zzwwiiąązzaannyycchh zz bbeezz-
ppiieecczzeeńńssttwweemm.. MMoożżee ppaann pprrzzyy-
ppoommnniieećć,, ccoo ww ttyymm zzaakkrreessiiee uuddaa-
łłoo ssiięę zzrroobbiićć??

RROOBBEERRTT KKEEMMPPAA:: To prawda,
w tej kadencji wiele tematów
udało się uporządkować, a te-
mat bezpieczeństwa jest tego do-
brym przykładem. I nie chcę tyl-
ko zarządowi przypisywać siły
sprawczej, bo projekty popra-
wiające bezpieczeństwo zostały
zrealizowane dzięki wsparciu i
zaangażowaniu mieszkańców,
więc zwycięzcami jesteśmy my
wszyscy. Ale po kolei. W kwiet-
niu ruszyły prace związane z do-
świetleniami, które to prace łącz-
nie obejmą aż 29 przejść dla pie-
szych w 26 lokalizacjach na ca-
łym Ursynowie. Choć ta naj-
świeższa inwestycja to inicjaty-
wa mieszkańców, jest zgodna z
polityką Zarządu Dzielnicy, któ-
ry od kilku lat wprowadza do
budżetu tego typu przedsięwzię-
cia. Warto bowiem przypo-
mnieć, że jeszcze w 2015 roku
zrealizowaliśmy zadanie inwe-
stycyjne dotyczące doświetlenia
przejść na ulicach: Jeżewskiego
oraz Przy Bażantarni. Z kolei pod
koniec 2017 r. zrealizowaliśmy
dwa projekty projektów Budże-
tu Partycypacyjnego (III edycja):
„Doświetlenie przejść dla pie-
szych przy ursynowskich szko-
łach – Ursynów Południowy”
oraz „Bezpieczne dziecko na pa-
sach – doświetlenie przejść dla
pieszych”. Na dwa projekty doty-
czące doświetleń zagłosowało
ponad 2500 osób.. Efektem prac
było doświetlenie 21 lokalizacji
i jestem  przekonany, że dzięki
realizowanym inwestycjom
przejścia dla pieszych będą jesz-
cze bezpieczniejsze. Oczywiście,
poprawę bezpieczeństwa za-
pewniają też inne inwestycje,
które realizujemy, nie tylko te,
które dotyczą doświetleń. W
siedmiu lokalizacjach zostało za-
montowanych 12 tablic – aktyw-
nych znaków mierzących pręd-
kość pojazdów przy przejściach
dla pieszych. Aktywne znaki in-
nego typu, czyli popularne „buź-
ki”, znajdują się także obok przej-

ścia dla pieszych na ul. Przy Ba-
żantarni. Ponadto, na prośbę ro-
dziców ze Szkoły Podstawowej
nr 318 przy Teligi, zamontowali-
śmy podświetlany znak tzw.
„Agatkę”, który poprawia bez-
pieczeństwo przechodzących,
także po zmierzchu. Znaki przy
przejściach znacząco poprawia-
ją bezpieczeństwo zarówno pie-
szych jak i kierowców, a praca
znaków jest uzależniona od
zmieniających się dynamicznie
warunków. Jest to nowoczesne,
skuteczne i energooszczędne
rozwiązanie. Ale poprawa bez-
pieczeństwa to także wiele
mniejszych prac, które wykonu-

jemy w ramach remontów, czy
usuwania barier architektonicz-
nych. Poza tym uważam, że uzu-
pełnieniem inwestycji muszą być
działania edukacyjne, jakie rów-
nież zresztą realizujemy.

CCoo ttoo zzaa ddzziiaałłaanniiaa ii nnaa cczzyymm
ppoolleeggaajjąą??

Działania edukacyjne to lo-
giczne, a jednocześnie korzystne
uzupełnienie działań infrastruk-
turalnych.  Chodzi o to, by zdro-
wie i życie przechodniów gwa-
rantowały zarówno dobry stan
infrastruktury, jak i świadomość
zagrożeń. Dlatego zaprosiliśmy
do współpracy ekspertów z Wo-
jewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego – WORD. Z ich po-
mocą przeprowadzone są zajęcia
dla uczniów i ich rodziców w 16
szkołach podstawowych na te-
renie Ursynowa. Działania edu-
kacyjne już trwają – pierwsze
spotkanie odbyło się 9 kwietnia,
ostatnie planowane jest na 11

maja. W ramach współpracy z
WORD przewidziano meryto-
ryczne wsparcie ekspertów z
dziedziny Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego dla nauczycieli
realizujących program wycho-
wania komunikacyjnego oraz
nieodpłatną pomoc w przepro-
wadzeniu egzaminów na kartę
rowerową. 

CCzzeeggoo mmooggąą ddoowwiieeddzziieećć ssiięę
uucczzeessttnniiccyy sszzkkoolleenniiaa?? 

Podczas prezentacji pojawia
się sporo informacji o tym, jak
zachować się na drodze. Właści-
wie prezentacje są dość kom-
pleksowe, dotyczą przepisów,
statystyk, wiedzy teoretycznej i
wskazówek praktycznych – jak
być bezpiecznym na drodze. Są-
dzę że warto tu przytoczyć jed-
ną, szczególnie dającą do myśle-
nia informację. Otóż w Polsce,
zgodnie z oficjalnymi danymi,
w 2017 roku na drogach zginęło
2 831 osób, a rannych zostało
39 466 osób. To aż 8 osób dzien-
nie. Ale to nie szokujące dane,
ale wyjątkowość wynikająca z
kompleksowego podejścia to naj-
większy sukces tego szkolenia.

NNaa cczzyymm ppoolleeggaa zzaatteemm ttaa wwyy-
jjąąttkkoowwoośśćć PPaanniiee BBuurrmmiissttrrzzuu??

Wyjątkowość, którą udało
nam się uzyskać wspólnie z eks-
pertami z WORD-u, sprawia, że
program jest tak wartościowy,
iż szkolimy równocześnie dzieci
oraz rodziców. Z prezentacji
podczas spotkań można bowiem
dowiedzieć się, że w 95% kształ-
towanie bezpiecznych postaw
następuje przez rodzica lub opie-
kuna. Dlatego tak ważne jest,
aby także rodzice mieli świado-
mość jakie są zagrożenia i jak
nauczyć dziecko zachowań bez-
piecznych i odpowiedzialnych.
Uważam że szkoląc zarówno
dzieci jak i rodziców, osiągamy
pewien efekt synergii – bo dzię-
ki temu dziecko otrzyma wspar-
cie i wiedzę zarówno w szkole,
jak i w domu od przygotowane-
go do tego rodzica. Dlatego go-
rąco zachęcam rodziców do
uczestnictwa w tym programie,
aby dzięki zdobytej wiedzy mo-
gli uchronić swoje dzieci przed
potencjalnym niebezpieczeń-
stwem. 

Kwietne dywany, które rozkwitły w
wielu miejscach Ursynowa, są efektem
realizacji dwóch projektów złożonych do
Budżetu Partycypacyjnego. Jesienią
ursynowianie współuczestniczyli w
zasadzeniu około 200 tysięcy cebulek
tulipanów i innych kwiatów (m. in.
bratki, hiacynty, żonkile, szafirki), a
dziś możemy podziwiać efekty tych
działań. 

Największa obsadzona powierzchnia znajduje
się w Parku Przy Bażantarni i zajmuje około 1000
mkw. Dominują w niej tulipany kilku odmian oraz
żonkile. Inne lokalizacje to m. in. trawniki wzdłuż
al. KEN w okolicach ulic: Ciszewskiego, Gandhi i
Surowieckiego. Łączna powierzchnia nasadzeń
kwiatów w tych obszarach wynosi około 750 mkw.

Podziwiać tam można tulipany odmian takich
jak: Monte Carlo, Blue Diamond, Golden Nizza,
Miranda, Uncle Tom, West Frisia, Margarita i
Carnaval de Nice. Niezależnie od lokalizacji,
kwietne dywany budzą wielkie zainteresowanie
mieszkańców i osób z innych dzielnic, które nie
tylko chętnie fotografują kwietne pola, ale i sami
uwieczniają się na zdjęciach z tulipanami w tle.

Na „kwietne” projekty zagłosowało 2022
mieszkańców. Dzięki temu możliwa była ich
realizacja przez dzielnicę Ursynów. Już w czerwcu
odbędzie się głosowanie dotyczące projektów
złożonych w ramach kolejnej edycji Budżetu
Partycypacyjnego. Warto, więc przyjrzeć się
poszczególnym projektom i sprawdzić, czy któryś
z nich nie zasługuje na głos, tak jak to miało
miejsce w przypadku kwietnych dywanów.

W czwartek, 26 kwietnia, odbędzie się ko-
lejne spotkanie burmistrza Ursynowa z
mieszkańcami. Będzie to czwarte z cyklu
ośmiu wiosennych spotkań, które odby-
wają się w różnych częściach Ursynowa. 

Tym razem namiot dzielnicy pojawi się na Zie-
lonym Ursynowie obok Dzielnicowego Ośrodka
Kultury Ursynów przy ul. Kajakowej 12 b. Bur-
mistrz będzie czekał na mieszkańców w godzi-
nach 16.00-18.00

Jak informują ursynowscy urzędnicy „celem
spotkań jest wysłuchanie mieszkańców i poznanie
ich opinii na temat dotychczasowej działalności

Zarządu Dzielnicy oraz pracy Urzędu Dzielnicy Ur-
synów. Ponadto spotkania umożliwią podsumo-
wanie zrealizowanych inwestycji oraz prezentację
dalszych planów, również dotyczących budżetu
partycypacyjnego”.

– Półmetek spotkań z mieszkańcami przypada
na Zielony Ursynów, który w obecnej kadencji
otrzymał ogromne wsparcie inwestycyjne. Sądzę,
że to spotkanie stworzy mieszkańcom szansę na
omówienie dotychczasowych inwestycji oraz
przedstawienie pomysłów na kolejne działania
inwestycyjne – zachęca burmistrz Ursynowa Ro-
bert Kempa.

Burmistrz Ursynowa Robert Kempa:

Bezpieczeństwo mieszkańców priorytetem

Spotkanie na Zielonym Ursynowie

Tulipanowe dywany rozkwitły na Ursynowie
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Kwiecień w Lesznowoli
upłynął pod znakiem są-
siedzkich wizyt i nawiązy-
wania relacji gospodar-
czych. Leader Soft Change
to tytuł projektu, w ra-
mach którego Polskę w
dniach 11–13 kwietnia od-
wiedzili przedsiębiorcy z
Portugalii, Wielkiej Bryta-
nii i Słowenii. 

Wizyta w Lesznowoli była
trzecim, po konferencji na war-
szawskim Ursynowie i spotka-
niu w Żyrardowie, i ostatnim
punktem programu przygoto-
wanego dla zagranicznych
przedsiębiorców. 

Organizatorem wydarzenia
było SBICO (Small Business In-
ternational Cooperation Office),
polska organizacja przedsiębior-
ców z sektora Małych i Średnich
Przedsiębiorstw działająca pod
egidą  European Small Business
Alliance z siedzibą w Brukseli.
Inspiratorką zaś wizyty w Lesz-
nowoli radna gminy Katarzyna
Przemyska. SBICO umożliwia
nawiązanie współpracy polskich
firm z firmami zagranicznymi,
poprzez organizowanie wizyt,
spotkań i udziału w wydarze-
niach na skalę lokalną, regional-
ną oraz europejską. Delegację w

Centrum Integracji Społecznej
w Magdalence przyjęła wójt
Lesznowoli Maria Jolanta Batyc-
ka–Wąsik wraz z przewodniczą-
cą Rady Gminy Bożenną Korlak
i przedstawicielami lesznowol-
skiego samorządu: radną Wie-
sławą Komorowską – przewod-
niczącą Komisji Polityki Gospo-
darczej, wicewójt Iwoną Pajew-
ską –Iszczyńską, skarbnikiem
gminy Elżbietą Obłuską, dyrek-
torem ZOPO Jackiem Bulakiem
i kierownikiem Referatu Przy-
gotowania i Realizacji Inwestycji
Andrzejem Olbryszem. 

Środowisko lokalnych przed-
siębiorców reprezentował Jacek
Arendarski – prezes Mazowiec-
kiego Związku Pracodawców w
Gminie Lesznowola. Gospoda-
rze zaprezentowali specyfikę
Lesznowoli ze szczególnym
uwzględnieniem warunków za-
kładania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Goście mie-
li również okazję zwiedzić dwie
lesznowolski firmy: Browar Ja-
błonowo – jako przykład szybko
rozwijającej się i świetnie pro-
sperującej firmy rodzinnej oraz
Wilo Polska – dużą międzynaro-
dową firmę, spółkę z kapitałem
zagranicznym specjalizującą się
w pompach i systemach ciepłow-

niczych. Przedsiębiorców z Eu-
ropy szczególnie zainteresował
profil działalności i proces pro-
dukcji obu firm, a także jak radzą
sobie na krajowym rynku. 

Spotkanie 
z samorządowcami 

z Ukrainy

Ponad dwudziestu samorzą-
dowców i przedstawicieli instytu-
cji wspierających samorząd na
Ukrainie odwiedziło Gminę Lesz-
nowola 17 kwietnia br. Organiza-
torem wizyty było Stowarzysze-
nie Ośrodek Współpracy Euro-
pejskiej. Naszych wschodnich są-
siadów interesowały przede
wszystkim doświadczenia w za-
kresie reformy samorządu teryto-
rialnego, ze szczególnym
uwzględnieniem strategii rozwo-
ju lokalnego i kreowania rozwo-
ju gospodarczego. Lesznowola
została poproszona o przyjęcie
delegacji jako gmina wyróżniają-
ca się wysokim poziomem oświa-
ty i wielokrotny laureat progra-
mu Gmina Fair Play. 

Na liczne pytania samorzą-
dowców z Ukrainy odpowiadali
przewodnicząca Rady Gminy
Bożenna Korlak, wicewójt Iwona
Pajewska– Iszczyńska, skarbnik

Elżbieta Obłuska oraz kierow-
nik Referatu Przygotowania i Re-
alizacji Inwestycji Andrzej Ol-
brysz. Goście pytali o wiele prak-
tycznych aspektów związanych
z pracą w samorządzie, jak np.
sposoby na zachęcenie przedsię-
biorców do inwestowania w gmi-
nie, konstrukcja gminnego bu-
dżetu, czy system wynagradza-

nia nauczycieli. Zagadnienia z
zakresu organizacji gminnej
oświaty przybliżył zebranym Ja-
cek Bulak, dyrektor Zespołu Ob-
sługi Placówek Oświatowych w
Gminie Lesznowola. Dyrektor
Bulak oprowadził również gości
wraz z dyrektor Moniką Rutkow-
ską po Centrum Edukacji i Spor-
tu w Mysiadle, gdzie delegacja

udała w drugiej części spotka-
nia. Dyrektor Rutkowska przy-
bliżyła zebranym polski system
oświaty oraz powiedziała o
Szkole Podstawowej w Mysiadle
(która ma swoją siedzibę w bu-
dynku Centrum Edukacji i Spor-
tu) i pionierskich projektach edu-
kacyjnych tam realizowanych. 

U G  L e s z n o w o l a

Gmina Lesznowola może pochwalić się
bardzo wysoką oceną pre–ratingową,
mieszcząca się na poziomie inwestycyj-
nym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+.
Badanie pre–ratingowe obejmujące wy-
brane samorządy w całym kraju wykony-
wała na zlecenie Fundacji Rozwoju Ryn-
ku Kapitałowego agencja ratingowa INC
Rating Sp. z o.o. z Poznania, podlegająca
Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd i Pa-
pierów Wartościowych w Paryżu. 

Na przebadane 2792 jednostki samorządu tery-
torialnego w Polsce zaledwie 319 posiada ocenę
równą lub wyższą od tej uzyskanej przez Gminę
Lesznowola. – Jest to dowodem, iż w sposób od-
powiedzialny i racjonalny zarządzacie Państwo

środkami publicznymi w pełni wypełniając man-
dat zaufania uzyskany od wyborców w wyborach
samorządowych – czytamy w liście dr. hab. Paw-
ła Śliwińskiego, prezesa zarządu Fundacji Roz-
woju Rynku Kapitałowego skierowanym do wójt
Marii Jolanty Batyckiej – Wąsik. 

Pre–rating to wstępna ocena analizy kondycji fi-
nansowej jednostki samorządu, obejmująca wia-
rygodność oraz wywiązywanie się ze zobowią-
zań finansowych. Przyznana ocena oznacza, że
gmina znajduje się w bardzo dobrej kondycji finan-
sowej, a jej zadłużenie – w porównaniu do innych
samorządów – nie jest duże. To również sygnał dla
przedsiębiorców szukających lokalizacji dla no-
wych przedsięwzięć, że mogą bez obaw inwesto-
wać w danej gminie. A . A .

Lesznowola – finanse jasno i przejrzyście 
„Na co idą moje pieniądze”, to strona internetowa, na której mieszkańcy Lesznowoli mogą

sprawdzić jak wygląda gminny budżet na dany rok oraz w jakim stopniu przyczyniają się do roz-
woju swojej gminy płacąc w niej podatki. Na stronie można zobaczyć m.in. strukturę dochodów i
wydatków oraz porównać swoją gminę z innym samorządem. Do projektu przystąpiły różne mia-
sta i gminy z całej Polski, z myślą o transparentnym zaprezentowaniu swoich finansów i lokalnych
działań. Wszyscy, którzy chcą sprawdzić “na co idą ich pieniądze” zapraszamy na stronę http://na-
coidamojepieniadze.pl.

Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

Z Portugalii do Lesznowoli

Gmina wiarygodna inwestycjami

Wysoki rating dla Lesznowoli!

PPaammiiąąttkkoowwee zzddjjęęcciiee ww MMaaggddaalleennccee ZZaaggaaddnniieenniiaa zz ddzziieeddzziinnyy ffiinnaannssóóww ggmmiinnyy pprrzzyybblliiżżyyłłaa zzeebbrraannyymm SSkkaarrbbnniikk EEllżżbbiieettaa OObbłłuusskkaa

PPaammiiąąttkkoowwee zzddjjęęcciiee ppoollsskkiicchh ii uukkrraaiińńsskkiicchh ssaammoorrzząąddoowwccóóww
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W dniu 14 kwietnia 2018
roku Lesznowola już po
raz dziesiąty gościła naj-
lepsze pary taneczne z ca-
łej Polski. Wydarzeniem
tym był turniej sportowe-
go tańca towarzyskiego

Ta wysokiej rangi impreza
sportowa zgromadziła 249 par
tanecznych z 37 klubów i szkół
tańca, które rywalizowały w 28
kategoriach i klasach tanecznych.
Zobaczyliśmy tu pary taneczne w
bardzo dużej rozpiętości wieko-
wej: od kategorii do 7 lat, po ka-
tegorię powyżej 19 lat, zarówno
w początkujących klasach ta-
necznych jak i w najwyższej kla-
sie S. Ten cykliczny turniej tańca

towarzyskiego jest bardzo wyso-
ko oceniany przez tancerzy, tre-
nerów, sędziów i działaczy Fede-
racji Tańca Sportowego w Pol-
sce – ma to swoje odzwierciedle-
nie w dużej liczbie par, które
przyjeżdżają do Łaz, a co jeszcze
ciekawe, czołowych par polskich.
W tym roku mieszkańcy gminy
Lesznowola mieli niewątpliwą
okazję podziwiać na parkiecie ta-
necznym w Łazach mistrzów i
wicemistrzów Polski oraz finali-
stów Mistrzostw Polski w kate-
gorii par młodzieżowych, jak i
dorosłych w stylu standardowym
oraz latynoamerykańskim.

Z uwagi na rangę turnieju jest
on organizowany na bardzo wy-

sokim poziomie. Tancerze mieli
do  dyspozycji  profesjonalny, roz-
kładany parkiet taneczny, zapew-
niona została atrakcyjna oprawa
świetlna firmy GRODA, koncer-
towe nagłośnienie z firmy NO-
WAKSOUND, doskonała oprawa
muzyczna w wykonaniu Piotra
Czyżyka, a wszystko zwieńczone
scenicznymi efektami specjalny-
mi firmy VIVA-SYSTEM.

Organizacja turnieju została
powierzona firmie PRO-DANCE
z Nowej Iwicznej, a ta we współ-
pracy z CORTE TOP DANCE z
Warszawy i Zespołem Obsługi
Placówek Oświatowych w Lesz-
nowoli, po raz kolejny nie zawio-
dła lesznowolskiej publiczności
oraz gości. Dyrektor Turnieju Jo-
anna Karpińska-Iwanicka i jej
zastępca Andrzej Iwanicki z fir-
my PRO-DANCE (mieszkańcy
gminy Lesznowola), w ścisłej
współpracy z Dyrektorem Jac-
kiem Bulakiem z ZOPO, wykaza-
li się profesjonalizmem w orga-
nizacji tej wielkiej imprezy, tym
samym promując Gminę Lesz-
nowola w całej Polsce. Patronat
honorowy nad imprezą objęła

Pani Maria Jolanta Batycka-Wą-
sik – Wójt Gminy Lesznowola,
wielka miłośniczka i mecenas
tańca towarzyskiego.

Turniej ten był wielkim wyda-
rzeniem sportowym, a dla wielu
osób było to także wyjątkowe
przeżycie kulturalne, jako że w
tej dyscyplinie łączy się rywaliza-
cja sportowa z pięknem tańca,
muzyki i strojów. Taniec towa-
rzyski pozwala wielu młodym
ludziom nie tylko na uprawia-
nie sportu, ale i na podniesienie
kultury osobistej, możliwość  po-
znania starych, dobrych obycza-
jów i obcowanie z piękną muzy-
ką.  W popularyzacji tych warto-
ści wielką rangę odgrywają tur-
nieje tańca towarzyskiego, które
zawsze cieszą się bardzo dużym
zainteresowaniem publiczności.
Podczas jubileuszowej edycji tur-
nieju w Łazach publiczność do-
pisała. Na sali można było za-
uważyć wielu przedstawicieli
lesznowolskiego samorządu, na
czele z Panią Bożenną Korlak –
przewodniczącą Rady Gminy. 

Oprócz zmagań sportowych
było to również niezapomniane

widowisko: podczas Gali Wie-
czornej zobaczyliśmy pokaz ta-
necznego show w wykonaniu An-
ny Głogowskiej, Tomasza Barań-
skiego i Rafała Maseraka – finali-
stów i zdobywców Kryształowej
Kuli Tańca z Gwiazdami. Niewąt-
pliwie atrakcyjnym akcentem był
udział znanej i lubianej jurorki z
programu Taniec z Gwiazdami
Iwony Pavlović, która poprowa-
dziła Galę Wieczorną. Obecność
tych znanych osób świadczy o
szacunku, jakim darzą oni Samo-
rząd Gminy Lesznowola i jej
mieszkańców. Osobisty kontakt z

gwiazdami telewizyjnego progra-
mu, był dla wielu osób niezapo-
mnianym przeżyciem.

Należy tu  również podkre-
ślić duży wkład sponsorów-me-
cenasów, bez których ta wyjątko-
wa impreza nie mogłaby się od-
być. Szczególne podziękowania
należą się firmie GD Poland In-
vestments i firmie EACC Invest-
ments. 

Warto dodać, że nad GD DAN-
CE SHOW patronat medialny
objęły tygodnik PASSA i Radio
Niepokalanów.

R K

GD DANCE SHOW 2018 – GRAND PRIX POLSKI Federacji Tańca Sportowego

Pokazowy popis Głogowskiej i Maseraka!

Burmistrz pożegna 
tegorocznych maturzystów

Pod koniec tygodnia w LXX Liceum Ogólnokształcącym im.
Aleksandra Kamińskiego oraz  LXIII Liceum Ogólnokształcącego im.
Lajosa Kossutha odbędzie się  pożegnanie tegorocznych maturzy-
stów. W czasie uroczystości uczniowie ostatnich klas odbiorą świa-
dectwa ukończenia szkoły, a burmistrz Robert Kempa – w imieniu
prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz – wręczy im upominki: zbiór
napisanych specjalnie dla nich opowiadań Jarosława Klejnockiego,
Huberta Klimko-Dobrzanieckiego, Joanny Olech i Łukasza Orbitow-
skiego „Rzeczy warszawskie z dreszczem” oraz „Warszawskie va-
demecum niepodległości’, a w imieniu własnym– książkę Andrze-
ja Rogińskiego „Historia Ursynowa” oraz list gratulacyjny.

– W kolejnych dniach absolwenci zmierzą się z jednym z najwięk-
szych życiowych wyzwań, czyli z egzaminami maturalnymi. Ży-
czę im, aby uzyskane wyniki stały się przepustką na dalszą drogę,
pozwalającą jak najlepiej zaplanować dorosłe życie. Mam także na-
dzieję, że tegoroczni maturzyści w przyszłości zechcą włączyć się
w działania na rzecz ursynowskiej społeczności. Dzielnica Ursynów
pozostaje otwarta na ciekawe pomysły i aktywnych mieszkań-
ców. Mam także nadzieję, że udział władz Ursynowa w pożegna-
niu maturzystów stanie się tradycją, która będzie kontynuowana
w kolejnych latach – podkreśla Robert Kempa.

Ostatni dzwonek aby rozliczyć PIT
Z końcem miesiąca upływa termin rozliczenia z urzędem

skarbowym. Przypominamy, że po raz ósmy Urząd Dzielnicy
Ursynów prowadzi akcję „1% zostaw na Ursynowie”, której ce-
lem jest wsparcie ursynowskich organizacji pożytku publiczne-
go w pozyskaniu środków z odpisów od podatku od osób fi-
zycznych.  Więcej informacji na www.ursynow.pl.

W sobotę zbiórka krwi
W sobotę 28 kwietnia odbędzie się czwarta w tym roku zbiórka krwi

zorganizowana wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi
„Krewki Ursynów”. Krwiobus czeka również na Ciebie w godz. 10.00
– 15.00 w zatoczce autobusowej  przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al.
KEN 61. Podczas zbiórki krwi odbędzie się również rejestracja poten-
cjalnych dawców szpiku przy współpracy z Fundacją DKMS Polska.

WW śśrrooddęę 22 mmaajjaa oobbcchhooddzziimmyy ŚŚwwiięęttoo FFllaaggii RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj PPoollsskkiieejj.. JJaakk
ppooiinnffoorrmmoowwaałł UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww,, zz tteejj ookkaazzjjii ddoo kkoońńccaa ttyyggooddnniiaa
RRaaddaa ii ZZaarrzząądd DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww pprrzzeekkaażżąą ww rraammaacchh eedduukkaaccjjii ppaattrriioo-
ttyycczznneejj ppoonnaadd 22 000000 ffllaagg nnaajjmmłłooddsszzyymm mmiieesszzkkaańńccoomm nnaasszzeejj ddzziieellnniiccyy,,
kkttóórrzzyy ww ttyymm rrookkuu kkoońńcczząą uurrssyynnoowwsskkiiee pprrzzeeddsszzkkoollaa.. AAllee ttoo nniiee wwsszzyysstt-
kkoo.. DDooddaattkkoowwoo,, ww cczzwwaarrtteekk 2266 kkwwiieettnniiaa bbrr.. oodd ggooddzziinnyy 99..0000 wwłłaaddzzee
ddzziieellnniiccyy zzaapprraasszzaajjąą ddoo UUrrzzęędduu DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww pprrzzyy aall.. KKEENN 6611 ((iinn-
ffoorrmmaaccjjaa ggłłóówwnnaa)),, ggddzziiee ww rraammaacchh aakkccjjii „„11000000 ffllaagg nnaa 110000 llaatt NNiieeppoodd-
lleeggłłoośśccii”” ddoo mmiieesszzkkaańńccóóww ttrraaffii 11000000 ffllaagg RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj PPoollsskkiieejj..
DDzziieeńń FFllaaggii RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj PPoollsskkiieejj ttoo śśwwiięęttoo wwpprroowwaaddzzoonnee ww 22000044
rrookkuu,, ww ddnniiuu ppoo ŚŚwwiięęcciiee PPrraaccyy,, aa pprrzzeedd ŚŚwwiięętteemm KKoonnssttyyttuuccjjii 33 MMaajjaa..

Flagi dla wszystkich...
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PPAASSSSAA:: PPoodd kkoonniieecc uubbiieeggłłee-
ggoo rrookkuu SSeejjmmiikk WWoojjeewwóóddzzttwwaa
MMaazzoowwiieecckkiieeggoo pprrzzyyjjąąłł uucchhwwaałłęę
aannttyyssmmooggoowwąą.. OO ccoo cchhooddzzii??

PPIIOOTTRR ZZAALLEEWWSSKKII:: Widzimy
systematycznie pogarszającą się
jakość powietrza. O negatyw-
nym wpływie na zdrowie wie-
my wszyscy, potwierdzają to
zresztą liczne badania i publika-
cje. Dlatego właśnie Sejmik Wo-
jewództwa Mazowieckiego, po-
przez tzw. uchwałę antysmogo-
wą, wprowadził ograniczenia i
zakazy dotyczące wszystkich
użytkowników urządzeń o mocy
do 1 MW, w których następuje

spalanie paliw stałych. Regulacja
obowiązuje wszystkich miesz-
kańców województwa, samorzą-
dy oraz podmioty działające na
jego terenie. W przypadku
mieszkańców Ursynowa doty-
czy to w szczególności: pieców,
kominków i kotłów. Choć dla
wielu mieszkańców regulacje
będą wiązały się z pewnymi kon-
sekwencjami, to walczymy prze-
cież o nasze zdrowie.

JJaakkiiee ssąą kkoonnsseekkwweennccjjee tteejj rree-
gguullaaccjjii?? 

Od dnia wejścia w życie wspo-
mnianej uchwały na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego

wszystkie nowe instalacje (piece,
kotły, kominki) muszą spełniać
normy emisyjne zgodne z wy-
mogami ekoprojektu, wynikają-
cymi z przepisów unijnych. Co
więcej, od 1 lipca 2018 r. nie wol-
no spalać w kotłach, piecach i
kominkach: mułów i flotokon-
centratów węglowych, węgla
brunatnego, węgla kamiennego
w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-
3 mm, a także paliw zawierają-
cych biomasę o wilgotności w
stanie roboczym powyżej 20%.
To bardzo istotne informacje dla
naszych mieszkańców. Zachę-
cam także do odwiedzenia stro-
ny internetowej urzędu miasta
– części kotłów, tzw. kopciu-
chów, niespełniających wymo-
gów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy
PN-EN 303-5:2012, nie będzie
można używać od 1 stycznia
2023 r. Kotły klasy 3 i 4 należy
wymienić do 1 stycznia 2028 r.
Regulacja obejmie także posia-
daczy kominków, którzy będą
musieli wymienić je do końca
2022 roku na takie, które speł-
niają wymogi ekoprojektu, lub
wyposażyć je w urządzenie ogra-
niczające emisję pyłu do warto-
ści określonych w ekoprojekcie.
Warto więc szczegółowo zapo-
znać się z przepisami, które w
perspektywie kolejnych lat bę-
dą dotyczyły nas wszystkich.

SSkkoorroo mmoowwaa oo pprrzzeeppiissaacchh ––
ttoo ccoo zz aakkttyywwnnoośścciiąą wwłłaaddzz mm.. sstt
WWaarrsszzaawwyy ww ttyymm zzaakkrreessiiee?? 

Troska o jakość powietrza to
także aktywność władz Warsza-

wy. W styczniu 2017 r weszła
w życie Uchwała nr
XXXVIII/975/2016 Rady m. st.
Warszawy umożliwiająca uzy-
skanie dotacji na inwestycje
ograniczające niską emisję po-
przez realizację inwestycji pole-
gających na modernizacji ko-
tłowni zlokalizowanych na tere-
nie Warszawy. Uzyskanie dota-
cji dla mieszkańców Warszawy,
a więc także Ursynowa, jest
możliwe w przypadku likwida-
cji kotłów lub palenisk na pali-
wo stałe. Warunkiem otrzyma-
nia wsparcia finansowego sa-
morządu jest zastąpienie sta-
rych kotłów i palenisk przez no-
we źródło ciepła opalane pali-
wem gazowym. Inną opcją jest
likwidacja dotychczas wykorzy-
stywanego źródła ciepła i wyko-
nanie indywidualnego węzła
cieplnego z jednoczesnym pod-
łączeniem obiektu do miejskiej
sieci ciepłowniczej. Z dotacji
mogą skorzystać zarówno indy-
widualni mieszkańcy, jak i
wspólnoty mieszkaniowe czy
przedsiębiorcy. 

TToo oocczzyywwiiśścciiee nniiee jjeeddyynnyy pprroo-
eekkoollooggiicczznnyy pprrooggrraamm?? 

Oczywiście, że nie. Dla osób,
które będą miały problemy z po-
kryciem nowych, zwiększonych
kosztów opłat za ogrzewanie, m.
st. Warszawa uruchomiło pilo-
tażowy program „Zielone wspar-
cie”. Rozwiązanie jest skierowa-
ne do mieszkańców o niższym
statusie dochodowym, którzy
zdecydowali się na wymianę ko-

tłów na paliwa stałe – na urzą-
dzenia opalane paliwem gazo-
wym lub podłączenie budynku
do sieci ciepłowniczej. Dodatko-
wo wsparcie będą mogły też uzy-
skać osoby, które zdecydują się
ogrzewać mieszkania energią
elektryczną. Pilotaż programu
rozpoczął się 1 grudnia 2017 ro-
ku i potrwa do 31 grudnia 2018
roku. „Zielone wsparcie” udzie-
lane będzie przez ośrodki pomo-
cy społecznej, a sam zakres
wsparcia będzie ustalany w
szczególności z uwzględnieniem
dochodów osób ubiegających się
o ten zasiłek celowy, sytuacji ro-
dzinnej, powierzchni faktycznej
budynku/lokalu mieszkalnego
oraz dokonanej zmiany systemu
ogrzewania.

W lutym m. st. Warszawa
wdrożyło Warszawski Indeks Po-
wietrza (WIP) – program, dzię-
ki któremu warszawiacy mają
dostęp do przejrzystych i intu-
icyjnych informacji o aktualnej
jakości powietrza oraz potencjal-
nym wpływie zanieczyszczeń
powietrza na zdrowie. Program
powstał we współpracy z Poli-
techniką Warszawską, która
opracowała matematyczny mo-
del służący analizowaniu i pro-
gnozowaniu poziomów indek-
su powietrza. Obecnie dane do
ustalania WIP pochodzą z istnie-
jących stacji pomiarowych Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska, lecz następnym
etapem programu będzie stwo-
rzenie Warszawskiej Sieci Infor-

macji o Jakości Powietrza, obej-
mującej instalację urządzeń do
pomiaru jakości powietrza w
około 120 punktach pomiaro-
wych. Aktualny indeks powie-
trza oraz zalecenia związane ze
stanem zanieczyszczenia powie-
trza każdy warszawiak może
sprawdzić w swoim smartfonie
za pomocą aplikacji 19115 lub
na dedykowanej stronie inter-
netowej: www.wip.um.warsza-
wa.pl.

AA jjaakkiiee ssąą kkoonnkkrreettnnee eeffeekkttyy
ddzziiaałłaańń nnaa UUrrssyynnoowwiiee??

Mieszkańcy naszej dzielnicy
już korzystają z dofinansowa-
nia. Zgodnie z danymi przekaza-
nymi przez Biuro Ochrony Śro-
dowiska Urzędu m. st. Warsza-
wy, podczas naboru wniosków
2016/2017, na terenie dzielnicy
Ursynów przyznano 11 dotacji
na kwotę 74 691,00 zł. Wypła-
cono już dotacje w kwocie 67
691,00 zł, co pozwoliło na zli-
kwidowanie źródeł ciepła opala-
nych paliwem stałym w 10 bu-
dynkach i zastąpieniu ich przez
nowe źródła ciepła opalane pa-
liwem gazowym. Dlatego gorą-
co zachęcam mieszkańców Ursy-
nowa do wykorzystania szansy,
jaką daje dofinansowanie ze
środków miejskich. Każdy zmie-
niający źródło ciepła na nowo-
czesne wpływa na  zmniejszenie
zanieczyszczenia powietrza, a
tym samych na zdrowie i jakość
życia swoją oraz swoich sąsia-
dów. Podsumowując – trzeba
działać.

Piotr Zalewski, zastępca burmistrza Ursynowa

Walka ze smogiem – 11 dotacji dla dzielnicy

Złapał Kozak Tatarzyna, a
Tatarzyn za łeb trzyma –
chciałoby się rzec, obser-
wując trwający w gmachu
Sejmu protest rodziców
dzieci niepełnosprawnych.
Rządzący skonstruowali
pułapkę, w którą sami
wpadli. I należy się z tego
cieszyć.

Otoczka słusznego skądinąd
protestu rodziców, wychowują-
cych niepełnosprawne dzieci, sta-
je się wręcz odrażająca. Włączy-
li się bowiem hejterzy, których w
tym przypadku należy utożsa-
miać z osobami w pełni oddany-
mi PiS. Ultraprawicowej ekstre-
mie wyraźnie puszczają hamul-
ce. Stanisław Janecki, publicysta
tygodnika “Sieci”, napisał: “Ob-
serwuję kompletną bezradność
kolejnych ministrów i innych VI-
P-ów w konfrontacji z panią Iwo-
ną Hartwich. Przypominają się
początki Andrzeja Leppera, a to
oznacza, że rządzący wybrali cał-
kowicie chybioną strategię”. 

Jaką strategię wybrałby Janec-
ki, gdyby uczyniono go premie-
rem? Łatwo się domyślić. Poli-
cja, pałki i oskarżenie protestują-
cych o wywoływanie niepoko-
jów społecznych oraz blokowanie
Sejmu. Dalej poszedł Stanisław
Pięta, wybitny polityk Zjedno-
czonej Prawicy. Jego wpis na
Twitterze wywołał prawdziwą
burzę. Super Express pyta, czy
Pięta przypadkiem nie oszalał.
Jaki stosunek do protestu rodzi-
ców kalekich dzieci ma ten świę-

toszek głoszący wszem i wobec,
że kieruje się naukami Kościoła?
Otóż radzi on władzy, by nakaza-
ła Straży Marszałkowskiej wy-
prowadzenie siłą protestujących
i przekazanie ich w ręce policji! 

Pod koniec lat dziewięćdzie-
siątych Europejski Trybunał Praw
Człowieka w Strasburgu przyznał
rację Peterowi Oberschlickowi,
wydawcy austriackiego tygodni-
ka „Profil”, którego dziennikarz
nazwał Jörga Haidera, lidera na-
cjonalistycznej Partii Wolności –
idiotą. Trybunał unieważnił tym
samym wyroki sądów austriac-
kich, które skazały wydawcę i
dziennikarza za zniesławienie. W
Strasburgu sędziowie orzekli, że
określenie “idiota” jest polemicz-
ne i może być obraźliwe, ale do-
puszczalne granice krytyki są
szersze wobec polityka występu-
jącego jako osoba publiczna niż w
przypadku osoby prywatnej. Sta-
nowisko Trybunału jest jasne: w
przypadku dziennikarza “Profi-
lu” słowa “idiota” nie można trak-
tować jako osobistego ataku, gdyż
dziennikarz wskazał obiektyw-
ne racje posłużenia się nim w od-
powiedzi na prowokacyjne wy-
stąpienie Haidera. Ponadto uży-
te ono zostało w toku publicznej
dyskusji rozpoczętej przez nacjo-
nalistycznego polityka. Publiczne,
karygodne i obraźliwe wystąpie-
nie Pięty uznaję za prowokacyjne,
dlatego po jego wygłoszeniu po-
lityk ten jest dla mnie idiotą.

Obłuda Pięty jest tym więk-
sza, że protestujący w Sejmie ro-

dzice to osoby kierujące się gło-
szonymi przez niego ideałami,
więc powinny otrzymać od pana
posła wsparcie, a nie groźby. Kil-
ka tygodni temu Pięta mówił:
“Staram się dochować wierno-
ści nauce Kościoła, pamiętać o
przykazaniach. Nie ma możli-
wości, by katolik godził się na
zabijanie niewinnych i bezbron-
nych istot ludzkich. Ani powoły-
wanie się na chorobę, niepełno-
sprawność, ani okoliczności po-
częcia dziecka nie mogą wpły-
wać na złagodzenie stanowiska
katolickiego. Nie zabijaj – znaczy
nie zabijaj. Dziecko, które może
urodzić się chore, powinno mieć
szansę na leczenie”.  A na godzi-
we życie już nie? – wypadałoby
pana Piętę zapytać...

Generalnie biorąc, nie popie-
ram blokowania budynków uży-
teczności publicznej, kojarzy się
to bowiem z anarchią. Jednak
protest rodziców, którzy boha-
tersko zdecydowali się poświęcić
całe swoje życie na wychowywa-
nie dzieci niepełnosprawnych,
uważam za słuszny. W żaden in-
ny sposób nie mogliby bowiem
zmusić rządzących do zaintere-
sowania się tragicznych losem
ich samych, a przede wszystkim
dzieci. Tym bardziej, że rządzą-
cy dzisiaj państwem, będąc jesz-
cze w opozycji, obiecywali im
szybkie pochylenie się nad tym
poważnym problemem społecz-
nym, ale nie dotrzymali słowa.
W miałkie gadanie, że “potrzeba
czasu, by przygotować stosowną
ustawę”, nikt dzisiaj nie uwie-
rzy, ponieważ PiS potrafiło
uchwalać ustawy w kilkadzie-
siąt godzin, często nad ranem.
Poza tym, kilka dni temu, na pro-
gu kampanii samorządowej, pre-
mier Mateusz Morawiecki chwa-
lił się, że państwo posiada mi-
liardowe rezerwy będące owo-
cem nadzwyczaj trafionych po-
sunięć obecnego rządu. 

W kontekście trwającego
protestu, który popiera zdecy-
dowana większość społeczeń-

stwa, należy zapytać: gdzie są
hierarchowie Kościoła katolic-
kiego naciskający parlament,
by wprowadzono w Polsce cał-
kowity zakaz aborcji, nawet w
przypadkach ciężkiego uszko-
dzenia płodu zwiastującego
nieuleczalną chorobę dziecka,
bądź nawet jego niechybną
śmierć. Gdzie jest czołowa eks-
tremistka Kaja Godek, która do-
puszczalność aborcji  w szcze-
gólnych przypadkach bezczel-
nie porównała do “Akcji T4”,
programu realizowanego przez
hitlerowców, a  polegającego
na eliminacji osób upośledzo-
nych umysłowo. Gdzie jest Pię-
ta i inni działacze tzw. ruchów
pro–life? Obłuda tych ludzi mo-
że wywoływać skrajne emocje.
Z jednej strony zmuszają ko-
biety do rodzenia dzieci niepeł-
nosprawnych, niekiedy nieule-
czalnie chorych. Z drugiej, kie-
dy takie kobiety potrzebują
wsparcia, kryją się w norach
jak szczury. 

Trzeba przypominać, że rząd
ma pieniądze na godziwe wy-
nagradzanie katechetów, choć
nieżyjący prymas Józef Glemp
zarzekał się swego czasu pu-
blicznie, że wprowadzenie w
szkołach religii nie będzie kosz-
tować państwa nawet jednej zło-
tówki. Rząd ma pieniądze na
wysokie pensje kapelanów, któ-
rzy są dosłownie wszędzie, jak
również na wysokie emerytury
dla nich. Rząd ma pieniądze na
nagrody dla swoich ministrów, z
których wielu prezentuje tak ni-
ski poziom, że nie nadawaliby
się nawet do strzyżenia szym-
pansów w miejskim ZOO. Na za-
pewnienie godziwego życia ka-
lekom i ludziom ciężko chorym,
którzy muszą czekać miesiąca-
mi, a niekiedy latami na wizytę
u lekarza specjalisty, pieniędzy
rząd nie ma. Tego rodzaju poli-
tyka nie może przynieść sukce-
su w kolejnych wyborach parla-
mentarnych. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Na Ursynowie mamy wspaniałych liderów sportu i
rekreacji, ludzi z pomysłem, jak rozruszać innych. Nie
mamy za to wystarczającej liczby różnorodnych
obiektów sportowych. 

Czy wobec tego dobrym pomysłem jest park linearny z kortami
tenisowymi nad przyszłym tunelem Południowej Obwodnicy
Warszawy? – Dobrym, ale należy go zdynamizować, wzbogacić tak,
aby rozwiązał realne problemy naszej dzielnicy – podkreśla radny
Piotr Karczewski – skoczek spadochronowy, były szermierz,
reprezentant Polski i medalista mistrzostw Polski, który już półtora
roku zaproponował utworzenie nad tunelem Ursynowskiego Pasażu
Sportowo-Rekreacyjnego.

– Idea zorganizowania na tym terenie rekreacji jest wspaniała,
tylko że ja proponuję, aby tę ideę zdynamizować. Stawiając na
ogólnodostępne obiekty i ogólnodostępne dyscypliny. Alejki
mogłyby służyć nie tylko do przechadzek z naszymi czworonogami,
ale do biegania na własnych nogach, a zimą do biegania na nartach.
Obok ławeczek widziałbym różne przyrządy do ćwiczeń.
Pamiętajmy: mamy Las Kabacki i chrońmy go przed inwestycjami.
Ale tu, gdzie można, inwestujmy w obiekty, bo z nimi naprawdę jest
problem – tłumaczy swoją ideę radny. 

Jest jeszcze druga strona medalu w tej sprawie. Nie mniej ważna.
Ursynowskie kluby sportowe borykają się z licznymi problemami.
– Te kluby to nie ściany, sufit i podłoga, ale ludzie. Prawdziwi
liderzy lokalnego sportu, wzory dla naszych dzieci, osoby, które
mobilizują nas samych, żebyśmy nie obrastali tłuszczem. Jeśli ktoś
ma np. pomysł na wspaniałą inicjatywę lekkoatletyczną, to przecież
nie ma szansy na wybudowanie profesjonalnej bieżni i boiska.
Mógłby zdziałać cuda, gdyby jego klub dostał szansę współdzielenia
z innymi klubami i oczywiście z mieszkańcami przestrzeni sportowej
nad tunelem – wyjaśnia Piotr Karczewski. – Społeczność liderów
sportu na Ursynowie zasługuje na uznanie. Warto jej słuchać.
Dlatego chciałbym doprowadzić do tego, abyśmy siedli wspólnie i
zastanowili się nad konkretami. Mamy problem z dostępnością
rekreacji i z rozwojem sportu w dzielnicy. A więc rozwiążmy za
jednym zamachem oba – kwituje pomysłodawca pasażu
sportowego.

Gdzie jesteś Kaju Godek, gdzie jesteście kapłani?

Więcej sportu w pasażu nad POW!
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W imieniu własnym i licznych mieszkańców ul. Związku Walki
Młodych (ZWM) – osiedle Stokłosy kieruję otwarte zapytanie do Pa-
na Wojewody Mazowieckiego:

Przy jakiej ( nazwa ) ulicy obecnie mieszkamy?
Nieprzemyślana zmiana nazw szeregu ulic w ramach ustawy dez-

ubekizacyjnej, przyjętej przez  Senat i IPN, wprowadzona została si-
łowo, wbrew  woli i stanowisku mieszkających przy tych ulicach miesz-
kańców. Wojewodowie wprowadzili swoje (IPN-owskie) propozycje no-
wych nazw ulic. Także bez ŻADNEJ konsultacji z mieszkańcami.

Przykładem takiej –demokratycznej „konsultacji” w sprawach
zmian nazwy ulic jest moja ulica Związku Walki Młodych (ZWM).

Nie pomogły nasze – mieszkańców i Urzędu Dzielnicy, a także sto-
warzyszeń działających na Ursynowie (np. Otwarty Ursynów) – proś-
by i protesty o pozostawienie nazwy naszej ulicy ZWM bez zmiany. Ta-
ką wolę podpisało 90% mieszkańców tej ulicy, tj. 2100 osób!

Pan Wojewoda nie podjął z nami w tej sprawie ŻADNEJ dyskusji
(ewidentny przykład niewysłuchiwania Polaków).

Jakby mało było tego lekceważenia,  Pan Wojewoda wyznaczył
nam, mieszkańcom, swoja urzędową decyzją nową nazwę  „Andrze-
ja Romockiego”Morro”!?.

Taka decyzja miała miejsce w listopadzie 2017 r .(!?).
Ten sposób  „uszczęśliwienia”mieszkańców ul ZWM wręcz pogłębił

nasze oburzenie i spowodował, że decyzja wojewody w tej sprawie
została zgodnie z prawem zaskarżona  wśród wielu innych)  przez wła-
dze stolicy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.(WSA).

W normalnym państwie prawa sprawa skierowana do sądu MUSI
oczekiwać na wydanie prawomocnego wyroku. 

W naszej (ZWM-owskiej sprawie zmiany nazwy ulicy) nie zapadł
do dzisiaj żaden sądowy wyrok. Mało tego, WSA nie ustalił nawet
daty rozprawy w tej sprawie, o czym dowiedziałem się od Pana bur-
mistrza Roberta Kempy, podczas  konsultacji z mieszkańcami Ursyno-
wa  (18.04).

W sprawie zmiany nazwy ulicy ZWM zapanował ogromny bałagan,
skutkujący poważnymi konsekwencjami dla mieszkańców. Ważna
korespondencja dla urzędów i mieszkańców zaczęła po prostu ginąć.
Opiszę swój przypadek: Prokuratura Rejonowa W-wa Mokotów jed-
no pismo (polecone) do mnie 23 lutego 2018 r.  zaadresowała na ul.
Andrzeja Romockiego „Morro” i to pismo otrzymałem. A kolejne pi-
smo do mnie też polecone w marcu-2018 r.  zaadresowano na ul’
ZWM. To pismo zaginęło!

Pragnę nadmienić, że do chwili obecnej na blokach wiszą tabliczki
informacyjne z napisem ul Związku Walki Młodych.

Spółdzielnia SBM Stokłosy adresuje do mnie korespondencje na
adres „Andrzeja Romockiego „Morro”

Kto ostatecznie odpowiada za ten bałagan?
Myślę, że zacząć należałoby od bezsensownej Ustawy i jej główne-

go wnioskodawcy  – Marszałka Senatu St. Karczewskiego, który
uzasadniał  te ustawę tym, że „przyczyni się do pojednania narodo-
wego” !!!!

Ja i liczni mieszkańcy ul ZWM „serdecznie panu Marszałkowi Se-
natu „DZIĘKUJEMY” za to kolejne pojednanie narodowe!

S .  L i t w i n  –  m i e s z k a n i e c  u l .  Z W M

W sobotę, 21 kwietnia, w
95. rocznicę urodzin Gu-
stawa Holoubka na moko-
towskiej kamienicy przy
ul. Narbutta 53, zawisła
tablica pamięci tego wy-
bitnego aktora, reżysera i
pedagoga. Odsłoniły ją
wdowa po artyście Mag-
dalena Zawadzka i prezy-
dent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz.

Na tablicy widnieje zdjęcie ak-
tora autorstwa Zofii Nasierow-
skiej i tekst: „Gustaw Holoubek
(1923-2008). Wybitny aktor i
pedagog. Profesor Akademii Te-
atralnej w Warszawie. Wielolet-
ni prezes SPATiF -ZASP. Dyrek-
tor warszawskich teatrów Dra-
matycznego i Ateneum. Sena-
tor pierwszej kadencji Senatu
III RP. Autorytet moralny wielu
pokoleń Polaków. Od roku 1981
do końca życia mieszkał w tej
kamienicy”.

– Należę do pokolenia, które
bardzo dobrze pamięta Gusta-
wa Holoubka. Ta jego niepo-
wtarzalność gry aktorskiej, gło-
su, magnetyczne przyciąganie
do roli, którą grał – wszystko to
wszystko zostanie w naszym

wnętrzu. Dzisiaj ze względu na
50. rocznicę marca 68’ przypo-
minamy szczególne jego rolę w
„Dziadach” – powiedziała pod-
czas uroczystości Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, prezydent stoli-
cy na chwilę przed odsłonię-
ciem tablicy.

– Dla nas aktorów, ludzi me-
diów, twórców teatru, radia, te-
lewizji pan Gustaw był taką pla-
netą nie do końca nazwaną, nie
do końca odkrytą. Byliśmy jak
jego księżyce, meteoryty, był
dla nas punktem odniesienia.
Jego powaga, jego autorytet by-
ły tym czymś, do czego dążyli-
śmy. Jego humor, pogodny
wgląd na świat to część testa-
mentu dla nas, jego spadko-
bierców, twórców – dodał Pa-
weł Królikowski, prezes ZASP -
Stowarzyszenia Polskich Arty-
stów Teatru, Filmu, Radia i Te-
lewizji.

Wielkiego twórcę wspominał
Jerzy Miciński, przyjaciel, są-
siad, powstaniec warszawski: –
Pan Gustaw był niesłychanie
skromnym człowiekiem, nieda-
jącym odczuć swojej wielkości.
Był takim człowiekiem, o któ-
rym Władysław Bartoszewski

powiedział kiedyś :„warto być
przyzwoitym”.

– Dla mnie pamięć jest niesły-
chanie ważna. W dzisiejszych
czasach pamięć nie jest w cenie.
Bardzo szybko zapomina się o
ważnych wydarzeniach, o lu-
dziach, o ich dokonaniach. Tym
bardziej jestem wzruszona fak-
tem, że są instytucje, które o mo-
im mężu nie zapomniały – po-
dziękowała pani Magdalena Za-
wadzka-Holoubek.

Oprócz prezydent stolicy
Hanny Gronkiewicz-Waltz,
wdowy po artyście – Magdale-
ny Zawadzkiej-Holoubek, dy-
rektora stołecznego biura kultu-
ry i przedstawiciele teatrów
warszawskich, w wydarzeniu
wzięli udział przyjaciele wybit-
nego artysty, sąsiedzi oraz wie-
lu innych warszawiaków. Ars
longa, vita brevis – chciałoby
się przy tej okazji powiedzieć,
raz jeszcze przypominając, że
wielka sztuka przetrwa o wiele
dłużej niż ludzkie życie.

B M

GGuussttaaww HHoolloouubbeekk (1923 –
2008), wybitny aktor, reżyser i
pedagog. Wieloletni prezes SPA-

TiF-u / Związku Artystów Scen
Polskich. Profesor Akademii Te-
atralnej im. Aleksandra Zelwero-
wicza w Warszawie. Dyrektor Te-
atru Dramatycznego Miasta Sto-
łecznego Warszawy (1971 –
1982) i Teatru Ateneum im. Ste-
fana Jaracza w Warszawie (1996-
2008). Senator I kadencji Senatu
III RP.

W teatrze stworzył wiele nieza-
pomnianych ról.: sędziego Custa w
„Trądzie w pałacu sprawiedliwo-
ści” Uga Bettiego, Goetza w sztuce
„Diabeł i Pan Bóg” Jeana Paula
Sartre’ a, tytułowe role w „Królu
Edypie” Sofoklesa, „Płatonowie”
Czechowa, „Hamlecie” i „Królu Ry-
szardzie II” Szekspira, przede
wszystkim zaś Gustawa-Konrada

w „Dziadach” Adama Mickiewi-
cza – w głośnym przedstawieniu
Kazimierza Dejmka w Teatrze Na-
rodowym z 1967 roku. Kolejne
wielkie role to m. in.: Skrzypek w
„Rzeźni” Sławomira Mrożka,
Szekspirowski „Król Lear”, Mistrz
Fior w „Operetce” Witolda Gom-
browicza, czy Stańczyk w „Weselu”
Stanisława Wyspiańskiego.

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

List otwarty do 
wojewody mazowieckiego

Odsłonięto tablicę upamiętniającą Gustawa Holoubka
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Kolejny raz w ramach cyklu
“Wiosennych spotkań z burmi-
strzem Ursynowa Robertem
Kempą” mieszkańcy – tym ra-
zem Kabat –  mieli okazję wypo-
wiedzieć swoje opinie, zadać py-
tania i podyskutować na temat
planów i realizacji inwestycji w
rejonie ich zamieszkania. 

Jak zwykle spotkania takie wywołu-
ją duże zainteresowanie, gdyż nie za
często jest możliwość bezpośredniego
porozmawiania z burmistrzem i tym
samym uzyskania informacji czy wyja-
śnień z pierwszej ręki.

Zgodnie z przewidywaniami, domi-
nującym tematem stała się przebudowa
ul. Relaksowej i usprawnienia komuni-
kacyjne w tym rejonie, w związku z no-
wym połączeniem z Wilanowem i Kon-
stancinem poprzez niedawno urucho-
mioną ul. Rosnowskiego. Ul. Relaksowa
zamknięta jest od 13 kwietnia, co już
stanowi wielki problem dla zmotory-
zowanych. Ale głównym źródłem nie-
pokoju są planowane nowe rozwiązania
skrętów, zawrotek i możliwości dojaz-
dów. W grupie zainteresowanych są nie
tylko “mieszczuchy”, ale również po-

siadający domy przy uliczkach docho-
dzących do wschodniej Relaksowej na
południe od Lidla rolnicy, którzy muszą
mieć możliwość dojazdu ciągnikami do
pól. 

Trudno dziwić się 
niepokojom mieszkańców

Już od wielu tygodni trwały zażarte
dyskusje i protesty dotyczące nowego
układu komunikacyjnego. Przedstawio-
ny wcześniej projekt zawierał rozwiąza-
nia nieakceptowalne dla mieszkańców.
Zlikwidowano szereg istniejących do-
tychczas wyjazdów z posesji. Również
brak możliwości zawracania przy Wą-
wozowej i Rosnowskiego bardzo utrud-
niałby dojazd mieszkańcom do domów.
Przydałoby się zmodyfikowanie skrzy-

żowania z Wąwozową do pełnego “X”
zamiast istniejącego “T” poprzez włą-
czenie od wschodu uliczki odbarcze-
niowej. 

Jednak tym razem burmistrz przy-
niósł lepsze wieści. Co prawda, pewne
postulaty mieszkańców nie zostały
uwzględnione, ale pojawiło się szereg
istotnych modyfikacji projektu. Najważ-
niejszą sprawą jest uwzględnienie proś-
by o zawrotki - zarówno przy Wąwo-
zowej jak i Rosnowskiego. Będzie moż-
liwy również dojazd m. in. do ul. Kuli-
siewicza od strony Rosnowskiego i wy-
jazd z Kulisiewicza na Relaksową w kie-
runku północnym. Natomiast nie bę-
dzie możliwe wybudowanie pełnego
skrzyżowania z Wąwozową, ze wzglę-
du na zagrożenia powstania niebez-
piecznych dla ruchu sytuacji na uliczce
odbarczającej równoległej do wschod-
niej Relaksowej i Rosoła. 

Nie będzie też przedłużenia 
ul. Belgradzkiej do ul. Pileckiego

Wśród spraw różnej wagi powrócił
temat budowy “pasa startowego”, jak
niektórzy złośliwie nazywają przedłuże-

nie ul. Belgradzkiej do budowanego
ośrodka wsparcia dla osób niepełno-
sprawnych. 

– Czy są plany przedłużenia tej trasy
aż do Pileckiego? – zapytał wprost pan
Andrzej z ul. Belgradzkiej.

– “Nie, nie ma planów przedłużenia
do ul. Pileckiego” - stanowczo odparł
burmistrz Kempa. – “Tam są możliwo-
ści przedłużenia w drugą stronę, zgod-
nie z uchwalonym planem miejscowym.
Ja uważam, że połączenie do ul. Pilec-
kiego jest absolutnie niewskazane z
punktu widzenia mieszkańców Ursy-
nowa. Zarobek dodatkowych dwóch
minut, żeby nie jechać ul. Stryjeńskich
do Płaskowickiej, kosztowałby kilkana-
ście milionów złotych. Uważam, że le-
piej byłoby te pieniądze wydać na roz-
budowę szkół czy budowę przedszkoli.
Budowę takiej drogi w pobliżu Parku Ci-
chociemnych uważam za niezasadną.
Zależy nam na tym, żeby Ursynów był
ulicą zieloną, a nie żeby budować dro-
gi tam gdzie nie są potrzebne” – skwito-
wał burmistrz Robert Kempa.

Dyskusje “kuluarowe” przybyłych
mieszkańców trwały jeszcze jakiś czas
poza namiotem burmistrza. 

Jak można się było spo-
dziewać, posiedzenie Ko-
misji Inwestycji Komunal-
nych i Transportu w ursy-
nowskim ratuszu zgroma-
dziło wielu mieszkańców,
zatroskanych trwającą
przebudową ich ulic. Re-
alizowane od jakiegoś cza-
su inwestycje drogowe do-
raźnie zmieniły istniejący
układ komunikacyjny i or-
ganizację ruchu w wielu
miejscach. 

S zereg szczegółów pro-
jektowych rozwiązano
niezgodnie z oczekiwa-

niami mieszkańców, nic więc
dziwnego, że posiedzenie po-
święcone informacji o przebu-
dowie ul. Relaksowej i ul. Roso-
ła wywołało wielkie zaintereso-
wanie. Swego rodzaju wstęp do
posiedzenia  stanowiło wcze-

śniejsze spotkanie burmistrza z
mieszkańcami Kabat w namio-
cie w pobliżu Tesco, zakończone
niespełna  godzinę wcześniej.
Większość uczestników tego
spotkania przybyła do siedziby
Urzędu, by kontynuować dys-
kusję i ewentualnie dowiedzieć
się czegoś więcej.

J uż początek prezenta-
cji, przedstawionej
przez burmistrza Ro-

berta Kempę, uspokoił wielu
mieszkańców Kabat. Rysunki
przedstawione na slajdach wy-
raźnie wskazywały, że wiele
spośród nieprzyjętych wcze-
śniej żądań mieszkańców, zo-
stało tym razem uwzględnio-
nych. Przewidziano możliwość
zawracania przy ul. Wąwozo-
wej dla osób chcących dojechać
z Rosnowskiego do domów
zlokalizowanych przy zachod-

niej stronie ul. Relaksowej.
Również przewidziano możli-
wość zawracania na skrzyżo-
waniu Relaksowej z Rosnow-
skiego do posesji zlokalizowa-
nych po wschodniej stronie Re-
laksowej w kierunku do Lidla
oraz dwukierunkową możli-
wość zawracania na wysoko-
ści Relaksowej 33. 

N iektórych postulatów
mieszkańców nie bę-
dzie można jednak

zrealizować. Zalicza się do nich
przebudowa skrzyżowania ul.
Wąwozowej z Rosoła do “peł-
nego X” – umożliwiłoby to m.
in. dojazd z ul. Kulisiewicza dro-
gą techniczną (tzw. odbarczają-
cą) do Wąwozowej. Jednakże
zgodnie z informacją projektan-
ta, rozwiązanie takie zmniej-
szyłoby bezpieczeństwo wyko-
rzystywania drogi technicznej

ze względu na boczne dojazdy,
w związku z czym jest niemoż-
liwe. Również nie będzie moż-
liwe przedłużenie ul. Iwanowa
- Szajnowicza do Relaksowej,
choć takie rozwiązanie podpo-
wiadałaby logika. Ulica ta bie-
gnie od al. KEN i byłaby dogod-
nym bajpasem komunikacyj-
nym. Niestety, nie przewidują
takiej możliwości zapisy planu
miejscowego.

P odczas dyskusji wyłoni-
ło się również szereg
konstruktywnych po-

mysłów rozwiązań, wcześniej
nie dostrzeżonych. Pan Rado-
sław z Relaksowej zapropono-
wał nadanie pierwszeństwa dla
ruchu przy skręcie z Kabackiej
w Relaksową. Obecnie pierw-
szeństwo mają skręcający od
strony ul. Gąsek, jednak po prze-
budowie znaczenie tego kierun-

ku będzie znikome. Natomiast
pan Eugeniusz z Rosoła 8 zapro-
ponował wprowadzenie możli-
wości zawracania przy szkole w
pobliżu Lidla. Postulat pana Ar-
tura nt. modernizacji ul. Zaruby
burmistrz przyjął z uśmiechem.
Odpowiadając, potwierdził że to
dobry pomysł i “jest już zapla-
nowany do realizacji w dalszym
etapie”.

S poro dyskusji i przeciw-
stawnych poglądów
wywołały ekrany aku-

styczne. W wielu miejscach Ro-
soła hałas ulicy jest faktycznie
bardzo uciążliwy dla mieszkań-
ców. Jednak ekrany działają cza-
sem  jak miecz obosieczny: dla
jednej strony ulicy tłumią hałas,
ale dla drugiej strony ulicy po-
wodują odbijanie się dźwięku i
dodatkowe pogłośnienie. Taka
sytuacja ma miejsce np. na wy-

sokości ul. Lokajskiego. Bur-
mistrz Kempa – obiecując, że
mimo tej sytuacji sygnały nad-
miernej głośności będą każdora-
zowo badane – przypomniał jed-
nak również, żeby pamiętać o
kosztach. Ponieważ 100 metrów
bieżących ekranu to kwota ok.
400 tys. złotych, takie wydatki
każdorazowo muszą być dobrze
przemyślane.

P odsumowując dysku-
sję, burmistrz przypo-
mniał, że “inne są na-

sze oczekiwania jako kierow-
ców, a inne możliwości infra-
struktury”. Nie zmienia to faktu,
że wszystkie rzeczowe i kon-
struktywne pomysły powinny
być prezentowane i dyskutowa-
ne. Nawet wobec braku środ-
ków obecnie będą jednak już
przygotowane do realizacji.

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Wiosenny namiot burmistrza Kempy na Kabatach

Przebudowa ul. Relaksowej i Rosnowskiego na posiedzeniu KIKiT
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Na specjalnym przyjęciu w
Urzędzie Dzielnicy Ursy-
nów drużyna juniorów
Klubu Sportowego Metro
została nagrodzona za
zdobycie wicemistrzostwa
Polski.

W imieniu burmistrza Rober-
ta Kempy pamiątkową statuet-
kę wręczył przedstawicielom
klubu wiceburmistrz Antoni Po-
mianowski, a za wsparcie udzie-
lane przez dzielnicę młodym
siatkarzom podziękował kapi-
tan zespołu Jan Gawryś. W ratu-
szowej sali obrad przy alei KEN
61 gratulacje zbierali członko-
wie zarządu KS Metro: prezes
Wojciech Szczucki oraz  wice-
prezesi Jacek Jankowski i Łukasz
Ostrowski (dwaj pierwsi zajmu-
ją się również szkoleniem) oraz
asystentka trenera Adriana Jan-
kowska i fizjoterapeuta Jacek
Hernik. 

Wiceburmistrz Pomianowski
życzył dzisiejszym juniorom
pójścia w ślady starszych kole-
gów, którzy po występach w
Metrze dotarli na siatkarskie

szczyty. Piotr Nowakowski, Ka-
rol Kłos i Andrzej Wrona się-
gnęli w reprezentacji narodo-
wej po mistrzostwo świata, a
Zbigniew Bartman – po mi-
strzostwo Europy. 

Obecnie siatkarze Metra tre-
nują w sali Szkoły Podstawowej
nr 323 przy Hirszfelda i przy De-
reniowej, a dwa terminy trenin-
gowe mają do wykorzystania w
Arenie Ursynów.

– Szkoda tylko, że nie może-
my już korzystać z siłowni w Are-
nie, bo nie stać nas na płacenie
za to 8-10 tysięcy rocznie –
wzdycha prezes Szczucki, zazna-
czając jednak:

– Tak w ogóle to nie możemy
narzekać na brak finansowego
wsparcia ze strony  miasta i
dzielnicy Ursynów, bo ta pomoc
jest naprawdę znacząca i bez
niej nie bylibyśmy w stanie eg-
zystować. Naszym dobroczyń-
com na pewno nie sprawiamy
zawodu, wynajdując kolejne
siatkarskie talenty. A jednym z
nich jest grający obecnie w Re-
sovii najwyższy siatkarz polski

– mający 2,17 m wzrostu 22-let-
ni Bartek Lemański, który jest
rodowitym ursynowianinem,
wychował się bowiem n a Ha-
wajskiej. 

Komentarz prezesa wypada
uzupełnić przypomnieniem, że
KS Metro prowadzi nadzwy-
czaj efektywne szkolenie mło-
dzieży od początku lat dzie-

więćdziesiątych i czas już chy-
ba, żeby na tak znakomite
ognisko sportu wyczynowego
zwrócił wreszcie uwagę sam
minister Witold Bańka, które-

mu zależy na wspieraniu ta-
kich ośrodków – nawet z uży-
ciem środków z centralnego
budżetu.

M a c i e j  P e t r u c z e n k o

Przy pięknej pogodzie i dużej frekwencji rozpoczął się na Służewcu74. już  sezon wy-
ścigowy. Inauguracyjną gonitwę wygrał faworyzowany Largo Forte pod amazonką
Joanną Wyrzyk. 

W gonitwie dnia, Memoriale Tomasza Dula, tragicznie zmarłego w 2005 r. wybitnego służewiec-
kiego dżokeja – niespodziewanie triumfował trenowany przez Macieja Janikowskiego ogier Silver Bee
pod  Aleksandrem Kabardowem. Natomiast Nagrodę Generała Władysława Andersa dla trzyletnich
folblutów wygrał również nie liczony w totalizatorze Varese ze stajni Krzysztofa Ziemiańskiego, do-
siadany przez Szczepana Mazura. Zwycięstwem tym Varese wywalczył przepustkę do Derby, które
zostanie rozegrane 1 lipca. Triumfatora dekorował na padoku Arkadiusz Urban, sekretarz stanu w Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów w asyście pułkownika rezerwy Alfreda Kabaty oraz kapitana Janusza
Zajączkowskiego.  

Pierwszy dzień nowego sezonu był dniem trenera Krzysztofa Ziemiańskiego i jeżdżącego w tej staj-
ni na stałe dżokeja Szczepana Mazura. Swoje starty wygrały Varese oraz Incepcja, natomiast Idigo Oce-
an był drugi. W pierwszym dniu nie obyło się bez niespodzianek. Kto miał przysłowiowego “nosa”,
mógł wyjść ze Służewca z wypchanym portfelem, ponieważ wypłaty w totalizatorze były wysokie. Naj-
większy „wybuch” miał miejsce w ostatniej gonitwie, którą wygrał kompletnie nieliczony Butch z Alek-
sandrem Reznikowem w siodle. 

Organizacyjnie inauguracji sezonu nie można nic zarzucić. Jedynymi uwagami są nieskoordyno-
wane działania służb porządkowych na Trybunie Honorowej. Pozamykały one większość drzwi,
utrudniając przemieszczanie się osobom zaproszonym, choć miały ona prawo poruszania po całym
obiekcie. Winda nie działała. Nie po raz pierwszy też spece od udźwiękowienia dręczyli widzów na
I piętrze zbyt głośną muzyką, która uniemożliwiała prowadzenie rozmów i analizę programu. Ludzie
ci muszą wreszcie zrozumieć, że trybuny na wyścigach to nie dyskoteka. Tam się myśli, dyskutuje, ty-
puje i przede wszystkim inwestuje własne pieniądze, więc muzyka powinna być wyłącznie w tle.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Dzień Konia miał o dziwo... trener Krzysztof Ziemiański

Varese wygrał w rytmie Mazura

FFoottoo TTSS:: TTrriiuummffuujjąącc ww NNaaggrrooddzziiee GGeenn.. AAnnddeerrssaa –– VVaarreessee ((1100)) wwyywwaallcczzyyłł ssoobbiiee pprraawwoo ssttaarrttuu ww tteeggoo-
rroocczznnyymm DDeerrbbyy

Ursynów kolebką wielkiej siatkówki
Srebrni juniorzy KS Metro uhonorowani przez dzielnicę
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Piórem Derkacza

Adam Mazurek
prezes Oficyny Wydawniczej ADAM

Świat podzielił się na tych, co czytają książki i na tych, których do tego trzeba zachęcić. Ne-
la lat 9, przeczytała ostatnio dwie książki. Jedna miała 450 stron, druga 224. Szczególnie
spodobała jej się ta, co miała 450 stron. W krótkiej recenzji napisała, że tę książkę mogą zro-
zumieć tylko dzieci. Dorośli nic z tej książki nie zrozumieją. Wychodzi na to, że czytać to jed-
no, a zrozumieć czytany tekst to drugie.

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

Pisałem ostatnio, że Mokotów, największa dzielnicy Warszawy jakby scho-
dził na psy. Boli mnie to, bo na Mokotowie się urodziłem, na Mokotowie
się wychowałem, edukowałem i mieszkałem. Nie jest dziełem przypad-

ku, że w 2004 r. przeprowadziłem się na Ursynów. Uznałem po prostu, że tam ży-
je się dużo lepiej. Mokotów bowiem cierpi na syndrom słabości od początku lat
dziewięćdziesiątych. Jako jedyna dzielnica stolicy państwa zrzeszonego w UE, do tego największa,
nie dorobił się przez ćwierć wieku ratusza na miarę naszych czasów. Urząd mieści się w kilku miej-
scach, a burmistrz dzielnicy i jego zastępcy urzędują w kilku pomieszczeniach wielkości pudełka od
zapałek, które szumnie nazywają gabinetami. Jednocześnie urząd dzielnicy Mokotów jest najbar-
dziej nieprzyjaznym budynkiem użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w całym
województwie mazowieckim. Wąskie strome schody i brak wind to prawdziwe utrapienie dla osób
dotkniętych kalectwem. Polska jest od 2004 r. członkiem UE, wielkiej europejskiej wspólnoty. Nie-
stety, urząd dzielnicy Mokotów ma się tak do Europy, jak – nie przymierzając – małpa katarynia-
rza do Toscaniniego. 

Pani Maria Schirmer, naczelnik mokotowskiego wydziału architektury, piastująca to stanowisko
od niepamiętnych czasów, interpretuje przepisy wedle własnego uznania. Na przykład bez mrugnię-
cia okiem wydała decyzję o pozwoleniu na nadbudowę jednej kondygnacji w budynku Narbutta 58,
mimo że inwestor nie posiada odpowiedniej liczby miejsc parkingowych. Miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla tego rejonu wyraźnie wyznacza wskaźniki parkingowe – dla zabu-
dowy mieszkaniowej 1 stanowisko/1 mieszkanie. W tym przypadku Schirmer uchyla nieba inwe-
storowi, którego być może bardzo lubi. Natomiast inwestora, który kilometr dalej, w rejonie Kazi-
mierzowskiej i Madalińskiego, chce zmienić przeznaczenie budynku z biurowego na mieszkalny po-
goniła, argumentując, że nie posiada... odpowiedniej liczby miejsc parkingowych. Może był mniej
atrakcyjny od tego z Narbutta, więc wyraźnie go nie polubiła. 

M am dla tego nieszczęśnika dobrą radę. Inwestor z Narbutta 58 ponoć wykazał w urzę-
dzie, że, owszem, posiada miejsca parkingowe. Wynajęte. Tyle, że na drugim końcu Na-
rbutta, mniej więcej kilometr od planowanej inwestycji. Oskarżona o złamanie zapisu

mpzp, czyli lokalnego prawa, pewnie będzie bronić się w sposób charakterystyczny dla warszaw-
skich urzędników, forsując własną interpretację uchwalonego prawa: “Przecież w planie nie ma za-
pisu, że miejsca parkingowe muszę być zlokalizowane na, bądź przy terenie inwestycji. Mogę mie-
ścić się gdzie indziej, aby tylko były”. Idąc tym tropem można rozbudowywać się w Warszawie, a
wykazywać posiadanie miejsc parkingowych na przykład w Piasecznie. Albo w Łomiankach. Trak-
tując inwestorów w krańcowo odmienny sposób, Schirmer tworzy precedensy, na które powinny
powoływać się wszystkie podmioty inwestujące w budownictwo na Mokotowie. Nie może być rów-
nych i równiejszych.

Odkąd pamiętam, ta piękna dzielnica kipiała od kantów. Na początku lat dziewięćdziesiątych
zarząd Mokotowa przekazał w swej łaskawości prywatnej  osobie w wieloletnią dzierżawę
2000 mkw w –  uwaga! – chronionym prawem zabytkowym Parku Królikarnia, rzekomo pod od-
budowę XVII-wiecznego pałacyku. Policzyli facetowi grubo za tę dzierżawę – aż złotówkę.

Ustaliłem, że w tym miejscu nigdy nie by-
ło żadnego pałacyku i jakoś udało mi się
zablokować bandycki przekręt. Potem
wybuchła afera z osiedlem “Patio”, któ-
rą osobiście jako pierwszy ujawniłem, a
media nazwały ją “największą aferą
urzędniczą w dziejach miasta”. Moko-
towski urząd wydał 103 lipne decyzje o
pozwoleniu na budowę ponad setki do-

mów jednorodzinnych na terenach rolniczych tzw. podskarpia. Nikt za ten skandal nie odpo-
wiedział. Kiedy wzięła się za to Elżbieta Jaworowicz z TVP, okazało się, że  większość dokumen-
tów zaginęła. 

Kiedy prezydentami stolicy byli Marcin Święcicki i Paweł Piskorski, powstała na Mokotowie
prywatna fundacja Park Wodny-Warszawianka, która przejęła niebywale atrakcyjne tereny
gminne na Skarpie Wiślanej. Wybudowano na nich, oczywiście za pieniądze miasta, kompleks
basenów. Inwestycja miała kosztować 20 milionów zł, kosztowała 120. Budowniczym była po-
wiązana z SLD firma Mitex. Bo trzeba wiedzieć, że na Mokotowie SLD i PO, a wcześniej Unia
Wolności, są niczym para małżonków związanych ze sobą na śmierć i życie. W wyborach w 2014
r. PO wywalczyła 15 mandatów i śmiało mogła rządzić dzielnicą samodzielnie. To właśnie mi-
łość kazała Platformie przytulić 3 sierotki ze zdemolowanego w Warszawie Sojuszu i dać im
atrakcyjne funkcje. 

A wracając do Fundacji Park Wodny-Warszawianka. Z raportu kontroli przeprowadzonej przez
urzędników stołecznego ratusza wynika, że finansowanie  tej gigantycznej inwestycji
przez miasto było niezgodne z prawem. Z formalnego punktu widzenia miasto jest fun-

datorem parku wodnego, ale nie jest jego właścicielem. A to zdaniem kontrolerów rażąco narusza
prawo, ponieważ miastu nie wolno było przekazywać prywatnej fundacji tak kosztownych prezen-
tów zapisanych w budżecie jako “dotacja na inwestycje”. Oczywiście, jak to w stolicy, winnych zmar-
notrawienia milionów z publicznej kasy nie znaleziono. Również NIK miała poważne zastrzeżenia
do działalności fundacji, stawiając radzie i zarządowi zarzut niestosowania zapisów ustawy o za-
mówieniach publicznych. 

Jeśli doda się do mokotowskiego katalogu brudów fakt przeznaczenia przez tamtejszy urząd kil-
kuset tysięcy złotych na modernizację objętej roszczeniem kamienicy Narbutta 60 i zaakceptowa-
nie operatu szacunkowego określającego cenę metra kwadratowego mieszkania w tym budynku
na... 4 tys. zł – ręce same opadają. 

Kiedy ostatnio uderzyłem w stół, pisząc, że Mokotów schodzi na psy, jak w przysłowiu odezwa-
ły się nożyce. I to kilka. Najciekawsze kłapnęły w rejonie ulic Zdrojowej, Okrężnej i Iwonickiej zwa-
nym Miastem – Ogrodem. Jest to historyczna część Sadyby Zachodniej, zespół urbanistyczny i bu-
dowlany wpisany w 1993 r. do rejestru zabytków pod numerem 1559. 

Przez całe lata tamtejsze obywatelstwo, szczególnie młode, korzystało z  dobrodziejstwa za-
fundowanego przez ówczesną władzę, którą dzisiaj określa się jako złą. Lata prosperity skończy-
ły się, kiedy nastała nowa władza. Niby ta dobra.  W 1993 r. miasto Warszawa uczyniło TKKF “Sa-
dybiankę” użytkownikiem wieczystym tej atrakcyjnej nieruchomości, pod warunkiem wszakże,
iż działka będzie wykorzystywana wyłącznie jako plac zabaw dla dzieci, bądź na potrzeby mło-
dzieżowego ośrodka rekreacyjno-sportowego. Nie ulega zatem wątpliwości, że darczyńca prze-
kazał nieruchomość organizacji społecznej, warunkując darowiznę zapisem, że będzie ona pu-
blicznie dostępna. 

C o tam się potem działo, po prostu w głowie się nie mieści! Publiczny dotychczas grunt pod-
najmowano, wydzierżawiano, nielegalnie zabudowano i prowadzono na nim działal-
ność komercyjną. Kilkoro cwaniaków podstępnie zawłaszczyło TKKF “Sadybianka” i ro-

biło tam prywatne biznesy. Wszystko przy biernej postawie mokotowskiego urzędu, który jest tak
przyjazny cwaniakom, że nalicza im opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na preferencyjnych
warunkach. Gdyby nie interwencja konserwatora zabytków i determinacja członków Towarzy-
stwa Społeczno-Kulturalnego “Miasto Ogród Sadyba”, teren zostałby już dawno zabudowany.
Wspólnie zdołali zmusić cwaniaków do wyburzenia wybudowanych tam nielegalnie trzech krytych
kortów tenisowych, z których zyski szły do prywatnych kieszeni.    Kiedy cwaniacy wnieśli do pro-
jektu planu miejscowego uwagę o “usunięcie ustalenia, że działka jest miejscem publicznym”, pod
skrzydłami pani Schirmer ktoś upoważniony wpisał: “Ustalenie usunięto”. Myślę sobie, że w tym
momencie przekroczona została granica urzędniczej bezczelności. Po dwuletnim – wygranym, co
warto podkreślić – boju z miastem i prokuraturą w sprawie wstrzymania wykonania decyzji BGN
dotyczącej prywatyzacji nieruchomości Narbutta 60, zapowiada się kolejny bój na łamach naszej
gazety. Tym razem o  historyczną, zabytkową część Sadyby Zachodniej. Mam za sobą konserwato-
ra zabytków oraz dużą grupę ludzi dobrej woli gotowych pro publico bono do walki z patologią. Do
sprawy powrócę w kolejnych wydaniach “Passy”. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Cuda - wianki wokół Sadybianki...

„Kiedy ostatnio uderzyłem 
w stół, pisząc, że Mokotów
schodzi na psy, jak w 
przysłowiu odezwały się 
nożyce. I  to kilka”

Słowo kultura często pojawia się w debacie publiczne przy okazji bulwer-
sujących wydarzeń, skandali etc. Wiele podobnych działań wynika z chę-
ci zwrócenie na siebie uwagi lub zdobyciu rozgłosu. Ich autorzy dla osią-

gnięcia określonego celu nie przebierają w środkach. Zdążyliśmy się już do tego
przyzwyczaić. Czymś innym jest jednak to, że w takich przypadkach autorzy ci wy-
ciągają rękę po publiczne pieniądze. Emanacją kultury są przede wszystkim dzieła i działania twór-
ców, bądź grup. Nad tym, co rzeczywiście jest ważne i czym w ogóle kultura jest, zastanawiają się
rozmaici specjaliści, krytycy, artyści. Oczywiście, pieniądze pochodzące z tego, czy innego źródła
mogą wpływać na kulturę i twórców. Z tego względu nie można nie dostrzegać tych zależności, któ-
re najczęściej prowadzą do wynaturzeń zamiast sprzyja instytucjom kultury i twórcom. 

Stan kultury jest w dużym stopniu odzwierciedleniem ekonomicznej kondycji społeczeństwa.
Widoczna jest pewna prawidłowość, którą można ująć w kilku słowach – im zamożniejsze społeczeń-
stwo, tym bardziej dba o kulturę. Co za tym idzie, bardziej z wytworów kultury korzysta. Wydawać
by się mogło, że jesteśmy już krajem na tyle bogatym, że z odpowiednią troską i zainteresowaniem
powinniśmy podchodzić do spraw związanych z tą, tak ważną dla każdego dziedziną życia. Wciąż
jednak potrzeby związane z kulturą znajdują się na końcu listy potrzeb. Pozostają one za wydatka-
mi na cele związane z utrzymaniem, edukacją, zdrowiem, wypoczynkiem, sportem, zaspokajaniem
bieżących potrzeb licznych grup i środowisk domagających się podwyżek lub finansowego wsparcia. 

Paradoksalnie, kultura nawet ta masowa nie jest wcale demokratyczna, mimo że jest u nas w znacz-
nym stopniu objęta mecenatem państwowym, mającym zapewnić jej upowszechnianie  i dotarcie
do wszystkich obywateli. Prawda jest jednak taka, że nie da się tego osiągnąć bez pieniędzy. Zawsze
ktoś musi za to zapłacić. 

Z kulturą jest trochę jak z ubraniem, na którego podstawie oceniamy osobę, z którą mamy do czy-
nienia. Oczywiście, to powierzchowna ocena, jednak to ona decyduje o tym, jak kogoś postrzega-
my. Pierwsze wrażenie zapada w pamięci i pozostaje tam najdłużej. Staramy się więc wyglądać jak

najlepiej. Nawet jeśli nasze możliwości
ograniczają się do zakupów w lumpeksie,
to i tak usiłujemy wyglądać niczym stali
klienci markowych sklepów, czy domów
mody. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta.
Zdajemy sobie sprawę, że jak cię widzą,
tak cię piszą. Chodzi właśnie o to pierwsze
wrażenie. To ono decyduje często o na-
szej przyszłości. Nikt z nas nie ubierze się
w łachmany idąc na rozmowę kwalifika-

cyjną do solidnego pracodawcy, bo to mogłoby zdyskredytować nas w jego oczach. 
To, jaką mamy kulturę, jest ważne nie tylko dla nas samych, ale też dla promocji Polski na are-

nie międzynarodowej. O tym, jak ważna jest promocja kultury, nie trzeba nikogo przekonywać. Trud-
no wyobrazić sobie kompozytora przechowującego efekty swojej pracy w szufladzie zamiast starać
się je upublicznić i dotrzeć do większego kręgu słuchaczy. Analogiczne przykłady można znaleźć
w odniesieniu do wszelkich dziedzin i obszarów naszej kultury. Cieszyć mogą próby jej populary-
zacji w innych krajach i kręgach kulturowych. Z powodzeniem „weszliśmy” na targi książki Abu Dha-
bi Book Fair. Dzięki podpisaniu umów z Ministerstwem Kultury Zjednoczonych Emiratów Arabskich
możemy nie tylko wystąpić w roli gościa honorowego, ale jest to doskonała okazja do zaprezento-
wania dorobku polskich autorów i polskiej literatury, wymiany wzajemnych doświadczeń. W związ-
ku z naszym udziałem wiele polskich książek po ich przetłumaczeniu trafi do arabskich czytelników. 

Wbrew wielu opiniom, Polacy lubią kulturę. Każdy z nas może w niej znaleźć coś dla siebie. Cza-
sem wymaga to nieco wysiłku, czasem wiąże się to z wydatkiem niemałej sumy pieniędzy. Może dla-
tego najbardziej lubimy taką kulturę, do której dostęp jest za darmo. Pokazują to tłumy przychodzą-
ce na bezpłatne koncerty, a także licznie odwiedzający galerie i muzea podczas nocy muzeów. Do-
wodzi to, że ludzie chcą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, ale też, że pieniądze odgrywa-
ją w tym istotną rolę.

Polska, która została niemiłosiernie złupiona i ograbiona w wyniku wielu tragicznych zawirowań
dziejowych, powinna szczególnie zabiegać o ochronę tego, co pozostało i nie ustawać w wysiłkach,
aby odzyskać to, co zostało utracone. 

Niedawno media obiegła informacja o zakupie kolekcji Książąt Czartoryskich. Za kilka procent war-
tości na własność skarbu państwa przeszły bezcenne zbiory muzealne, biblioteczne, cenne obrazy,
wytwory rzemiosła artystycznego, dzieła sztuki starożytnej oraz nieruchomości. Największe emo-
cje budzą słynne obrazy – „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci oraz „Krajobraz z miłosiernym
Samarytaninem” Rembrandta oraz jego grafiki, rysunki Augusta Renoira, akt Hołdu Pruskiego i rę-
kopisy „Roczników” Jana Długosza. Czy zapłacenie za kolekcję 100 mln euro miało sens? – zapytu-
ją przeciwnicy transakcji. Moim zdaniem, na pewno miało, bo dopiero teraz państwo polskie może
w pełni dysponować kolekcją pro publico bono, a warto pamiętać, że sam obraz „Damy z gronosta-
jem” jest ubezpieczony na sumę wielokrotnie większą niż kwota wyasygnowana przez polski rząd. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Za dostęp do kultury ktoś musi zapłacić

„Stan kultury jest w dużym
stopniu odzwierciedleniem
ekonomicznej kondycji
społeczeństwa. Im zamoż-
niejsze społeczeństwo, tym
bardziej dba o kulturę”
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Tam gdzie rum jest tańszy niż woda

Wostatnich latach la-
winowo wzrasta za-
interesowanie Kubą.

Nie bez powodu. Jest to urokliwy
zakątek świata, w którym nie
każdy jednak będzie mógł się
odnaleźć. Pobyt tam odradza się
na przykład amatorom blichtru,
którzy uwielbiają dęty luksus w
postaci szkła, marmuru i wy-
brzeża pociętego prywatnymi
plażami, obsługiwanymi przez
rój biegających z drinkami kelne-
rów. Kuba nie oferuje luksusu,
oferuje natomiast to, czego po-
woli brakuje na naszym globie –
bezpieczeństwo oraz absolut
piękna trącący nutą prymitywi-
zmu. Na Kubie funkcjonują dwie
waluty: peso convertible (CUC)
dla turystów oraz peso cubano
(CUP) dla Kubańczyków (1 eu-
ro=1,30 CUC, 1 CUC=24 CUP).
Ważna uwaga: nie opłaca się wy-
mienianie amerykańskich dola-
rów, bowiem są obłożone 10
proc. podatkiem. Euro, frank
szwajcarski i funt brytyjski to
najlepsze waluty do wymiany.
Honorowane są wyłącznie karty
kredytowe banków, które nie po-
siadają udziału kapitału amery-
kańskiego.  

Senior Jorge Marti Marti-
nez, urzędujący oficjal-
nie od stycznia ub.r. am-

basador Republiki Kuby w Pol-
sce, przekazał naszemu tygodni-
kowi najnowsze dane dotyczące
rozwoju turystyki na wyspie. W
2016 r. odnotowano rekordową
liczbę turystów zagranicznych
(ponad 4 miliony). W ubiegłym
roku liczba polskich turystów
odwiedzających Kubę wzrosła
aż o 142,2 proc. Po latach od-
wracania się plecami od Kuby
Polacy wydają się być znudzeni
luksusowymi, często tylko z na-
zwy, kurortami z All Inclusive,
gdzie na plażach ludzie trą się o
siebie pośladkami. Zaczynają po-
szukiwać w podróżowaniu po
świecie całkiem nowych doznań.
Znajdują je na rajskiej wyspie
zwanej Perłą Karaibów. Do koń-
ca marca trwa sezon wyjazdów
turystycznych do ciepłych kra-
jów, jako wielbiciel wyspy Kuba
i kubańskich klimatów zachę-
cam gorąco moich rodaków do
odwiedzenia tego niewyobrażal-
nie pięknego zakątka naszego
globu. W niniejszej publikacji
znajdziecie wiele informacji, któ-
rych próżno szukać w turystycz-
nych przewodnikach.  

Nie sposób w jednym ar-
tykule opisać wszyst-
kie atrakcje długiej na

1200 km wyspy, ciągnącej się od
słynnego centrum nurkowego
Maria la Gorda (Gruba Mańka)
do Guantanamo. Skupię się na
Hawanie, mieście, które nigdy
nie śpi. Szwajcarska Fundacja
“New7Wonders” przyznała w
2016 r. Hawanie miano “Cudu
Świata” za “mityczną atrakcyj-
ność, gościnną atmosferę, chary-
zmę oraz pogodne usposobienie
jej mieszkańców”. Ernest Hemin-
gway, zakochany w Hawanie po
uszy, autor słynnego powiedze-
nia: “Szczęście wśród inteligent-
nych osób, to najrzadsza rzecz
jaką znam”, znalazł szczęście
właśnie w tym niebywale ener-
getycznym mieście. Laureat na-
gród Nobla i Pulitzera mieszkał
w Hawanie przez ponad dwa-
dzieścia lat, tęgo pił w miejsco-
wych barach i wyprawiał się w
morze na grubą rybę. Odlany z
brązu siedzi w niedbałej pozie
przy barze w jego ulubionej “La

Floridita” w dzielnicy Habana
Vieja, u zbiegu ulic Obispo i Ave-
nida de Bélgica, obserwując go-
ści raczących się słynnymi ku-
bańskimi drinkami mojito, da-
iquiri czy cuba libre. 

Kubańczycy to urodzeni
rewolucjoniści, jednym
z czwórki bohaterów

narodowych tego kraju jest uro-
dzony w Hawanie José Marti. Po-
święcił on całe swoje życie na wal-
kę z hiszpańskim kolonizatorem.
W 1895 r. zginął w bitwie z Hisz-
panami pod Dos Rios. Gigantycz-
ny postument  José Marti góruje
nad powstałym w 1959 r. Placem
Rewolucji, jednym z najwięk-
szych placów miejskich na świe-
cie. Na placu znajdują się także gi-
gantyczne podobizny Ernesto
“Che” Guevary oraz mniej zna-
nego, ale uwielbianego przez Ku-
bańczyków Camilo Cienfuegosa,
towarzysza walki “Che”. Brakuje
natomiast pomnika Fidela Castro.
Zmarły w 2016 r. El Comman-
dante zapowiedział bowiem, że
po jego śmierci ma zostać wpro-
wadzony na Kubie “zakaz mani-
festowania wszelkich przejawów
kultu jednostki i nazywania imie-
niem Fidela Castro ulic, pomni-
ków, instytucji, parków czy in-
nych miejsc publicznych”. To ka-
myk do ogródka rodzimych ama-
torów szpikowania pomnikami
Warszawy i całego kraju. 

S pacer po Hawanie to
podróż pomiędzy wie-
kami i stylami w archi-

tekturze. Styl kolonialny, barok,
neogotyk, modernizm i socre-
alizm tworząc architektoniczny
kolaż, którego nie znajdzie się
nigdzie na świecie. Najstarszą
częścią stolicy Kuby jest Haba-
na Vieja (Stara Hawana), dziel-
nica w całości wpisana na listę
UNESCO. Tam znajdują się naj-
cenniejsze zabytki miasta i głów-
ne muzea. Centralnym punktem
dzielnicy jest Plaza de la Cate-
dral, nad którym góruje XVII-
–wieczna Katedra Niepokalane-
go Poczęcia. Nieco dalej coś fan-
tastycznego – Castillo del Princi-
pe, wybudowany w 1767 r. fort
w kształcie nieregularnego pię-
ciokąta z dwiema basztami o po-
wierzchni i kubaturze wystar-
czającej na pomieszczenie garni-
zonu składającego się z tysiąca
żołnierzy. Plaza Vieja (Stary
Plac) w kształcie prostokąta oraz
położony około 100 metrów da-
lej Plaza de San Francisco to ko-
lejne obowiązkowe miejsca do
zwiedzania.  

Do ważnych zabytków
Hawany należy m.in.
powstały w 1585 r. fort

El Morro z 60 armatami wycelo-
wanych w morze, uznawany za
największą warownię na świe-
cie. W starych bateriach armat-
nich mieszczą się dzisiaj bar oraz
dwie restauracje z niezwykłymi
widokami na Hawanę. W za-
chodniej części portu pyszni się
Castillo de la Real Fuerza, naj-
starsza w obu Amerykach twier-
dza zachowana w świetnym sta-
nie. Jej zachodnia wieża zwień-
czona jest kopią słynnego brązo-
wego wiatrowskazu o nazwie La
Giraldilla. Oryginał powstał w
Hawanie w 1630 r. i jest bardzo
podobny do Giraldy w Sewilli.
Inne perły hawańskiej architektu-
ry to dawna rezydencja hiszpań-
skiego gubernatora, senat z XVIII
w. oraz ratusz miejski z 1792 r.

H awana Vedado jest
dzielnicą z szerokimi,
eleganckimi alejami,

przy których usytuowane są po-
siadłości wybudowane w stylu
kolonialnym. Główną ulicą jest
La Rampa, która ciągnie się od
nazywanego ósmym cudem
świata  nadmorskiego bulwaru
El Malecon do słynnego Hotel
Internacional. W latach pięćdzie-
siątych hotelowym kasynem za-
rządzał amerykański gangster
Meyer Lansky. Warto poświęcić
mu kilka słów, bowiem to on
uczynił z Hawany największe w
tych czasach centrum hazardu,
prostytucji i handlu narkotyka-
mi. Urodził się na terenach daw-
nej I Rzeczypospolitej pod zabo-
rem rosyjskim, a pytany o kraj
ojczysty zawsze odpowiadał:
„Polska”. Po wyemigrowaniu do
USA szybko stał się jednym z naj-
bardziej rzutkich i wpływowych
amerykańskich mafiozów. Na
początku lat czterdziestych na-
wiązał biznesowe kontakty z
prezydentem Kuby Fulgencio
Batistą, dzięki czemu udało mu
się skorumpować praktycznie
cały rząd, policję i latami czerpać
gigantyczne zyski z hazardu oraz
prostytucji. Po dojściu do wła-
dzy Fidela Castro wszystkie ka-
syna i hotele na Kubie kontrolo-
wane przez mafię zostały przeję-
te przez państwo.  

Zwiedzając dzielnicę Ve-
dado należy bez-
względnie wstąpić do

lodziarni Coppelia Havana (Cal-
le 23, La Rampa). Hawańska
Coppelia zatrudnia ponad 400
pracowników i serwuje każdego
dnia niekończącej się kolejce
klientów 16.100 litrów lodów.
Budynek ma kształt latającego
spodka UFO, które ponoć kie-
dyś wylądowało w Hawanie.
Coppelia Havana uznawana jest
za największą lodziarnię na
świecie. Kilka innych ciekawo-
stek z bajkowego miasta: we-
dług szacunków, po kubańskich
ulicach jeździ ponad 50 tysięcy
starych amerykańskich aut
(większość w Hawanie), poło-
wa z nich została wyproduko-
wana przed 1950 r. Hawana jest
jedynym miastem posiadającym
ulicę z drewna, biegnie ona
przed Palacio de los Capitanes
Generales.

H awana to centrum ku-
bańskiej kultury i sce-
na muzyczna ze zna-

nymi na całym świecie grupami
salsa oraz bolero. Zabawa w klu-
bach nocnych zaczyna się dopie-
ro po godzinie 22 i trwa do bia-
łego rana. Króluje oczywiście sal-

sa, ale można bawić się także w
rytmach techno, reggae ton,
rumby i jazzu. Casa de la Músi-
ca Centro Habana (Calle Galia-
nao 225) to najlepszy w mieście
klub salsy z ogromnym parkie-
tem. Zwolennikom rewii nie po-
lecam oklepanej Tropicany, lecz
Habana Café (Vedado, Meliá Co-
hiba). Pod sufitem wisi stary sa-
molot myśliwski, a w central-
nym punkcie lokalu stoi chevro-
let z 1957 roku. Można tam nie
tylko obejrzeć rewię czy kaba-
ret, ale także potańczyć. 

W Santa Amalia mie-
ści się jedno z naj-
bardziej niesamowi-

tych miejsc, które odwiedziłem.
To prowadzony przez Williama
Torresa Diaza, fana muzyki jaz-
zowej, La Esquina del Jazz Club.
Grały tam takie tuzy jak Dizzy
Gillespie, Arturo Sandoval i Chu-
cho Valdés. Tam się słucha jazzu
i tańczy, większość gości to lu-
dzie w kwiecie wieku, ale wi-
działem też kilkoro młodych. Nie
odwiedzić La Esquina, to stracić
spektakl jedyny w swoim rodza-
ju. Kolejne hawańskie cudo, któ-
rego nie można pominąć to Cal-
lejon De Hamel, miejsce gdzie
pielęgnowana jest kultura afro-
kubańska. Znajduje się tam m.in.
najsłynniejszy mural świata. 

W Hawanie znajdują
się trzy najważniej-
sze fabryki słyn-

nych, bardzo drogich, ręcznie ro-
bionych kubańskich cygar. Naj-
starsza z nich Partagas została
założona w 1827 r., wycieczka
po fabryce kosztuje 10 CUC. Fa-
brykę cygar Partagas dzieli rzut
beretem od symbolu Hawany –
El Capitolio Nacional (Kapitol),
popularnością porównywalne-
go do twierdzy El Morro czy bul-
waru El Malecon. Ten wzorowa-
ny na Kapitolu w Waszyngtonie
i paryskim Panteonie budynek
uchodzi za jeden z sześciu naj-
ważniejszych pałaców na świe-
cie. Przypomina Bazylikę Świę-
tego Piotra w Rzymie, a jego naj-
większą ozdobą są wykonane z
brązu gigantyczne drzwi, na któ-
rych znajdują się płaskorzeźby
przedstawiające sceny z historii
Kuby, poczynając od jej odkrycia
przez Krzysztofa Kolumba w
1492 r. aż do roku 1926. 

O dradzam robienie za-
kupów w sklepach,
sklepikach i straga-

nach rozsianych po całym mie-
ście. Jest drogo. Po kompleksowe
zakupy (przysłowiowe mydło i

powidło) należy udać się do ha-
li targowej przy kościele San
Francisco de Paula. Można tam
dotrzeć pieszo główną Avenida
Bélgica, bądź też od Plaza Vieja
ulicą San Ignacio. Ceny umiarko-
wane i do negocjacji. Hotele w
Hawanie są drogie o standardzie
z epoki wczesnego Gierka, dlate-
go należy korzystać z mających
państwowy atest kwater prywat-
nych (casas paticulares). Jest
skromnie, ale tanio (doba 25–35
CUC za pokój) i bezpiecznie. Po-
lecam Hostal “Mirador de Pau-
la”. Adres: Calle Leonor Pérez
(Paula) 110 Alto, Hawana Vieja.
Tel: (537) 8 603987, mail: nel-
sonsarduy@yahoo.es 

P arada LGBT w Hawa-
nie? W stolicy państwa
komunistycznego? A

jakże. Od 2007 r. Kuba obchodzi
Dzień Walki z Homofobią. Z tej
okazji w Hawanie odbyła się
wówczas światowa konferencja
LGBT.  Przewodniczyła Marie-
la Castro, córka prezydenta Rau-
la Castro i bratanica wodza re-
wolucji Fidela, deputowana do
parlamentu, dyrektorka Naro-
dowego Ośrodka Edukacji Sek-
sualnej, ulubienica kubańskich
kobiet. Od 1979 r. kubańska
konstytucja zakazuje dyskrymi-
nacji. Za agresję wobec homo-
seksualnych można trafić do
więzienia, podobnie jak za agre-
sję na tle rasowym. W 1993 r.
zrównano ze sobą wiek osób le-
galnie dopuszczających się kon-
taktów homo– i heteroseksual-
nych, wynosi on 16 lat. Od dzie-
sięciu lat na wyspie nie odnoto-
wano ani jednej napaści mającej
homofobiczne, bądź rasistow-
skie podłoże. 

D zisiaj całujące się na
ulicach kubańskich
miast pary homosek-

sualne nie robią na Kubańczy-
kach żadnego wrażenia. Ulubio-
nym miejscem spotkań hawań-
skich (i nie tylko) gejów jest Pa-
seo del Prado, główna prome-
nada w sercu miasta wyłożona w
całości wysokiej klasy marmu-
rem. Poza perłami architektury
jak budynki Parlamentu i Opery
Narodowej znajdują się tam ele-
ganckie restauracje i sporo wyso-
kiej klasy sklepów. Idąc Paseo
del Prado dojdziemy do wspo-
mnianego wyżej nadmorskiego
bulwaru El Malecon nazywane-
go ósmym cudem świata.   

K uba to także coraz
prężniej rozwijająca
się “turystyka zdro-

wotna”, bowiem tamtejsza służ-
ba zdrowia plasuje się według
WHO w pierwszej piątce na
świecie, a kubańscy specjaliści to
najwyższa światowa półka. Ku-
ba rozwinęła kilka unikatowych
programów medycznych. Naj-
istotniejsze są programy diagno-
zowania i leczenia nowotworów,
wczesna diagnostyka wad wro-
dzonych, niewydolności nerek
oraz płuc. Znakomicie działa
program genetyki, który m.in.
redukuje skutki zespołu Downa.
Na Kubie wynaleziono jedyną
na świecie szczepionkę przeciw-
ko meningokokom grupy B
(sepsa meningokokowa lub me-
ningokokowe zapalenie opon
mózgowo – rdzeniowych). Na
bardzo wysokim poziomie stoi
w tym kraju chirurgia plastycz-
na, zabiegi wykonywane przez
najwyższej klasy specjalistów
kosztują kilka razy taniej aniże-
li w Europie. 

O d końca 1980 r. ku-
bańscy lekarze wyko-
nują w krajowym

ośrodku Hermanos Almeijeiras
w Hawanie praktycznie wszyst-
kie rodzaje współczesnej chirur-
gii transplantacyjnej. W tej wy-
specjalizowanej placówce wy-
konuje się przeszczepy serca,
płuc, nerek, trzustki, wątroby,
rogówki i szpiku kostnego. Na-
rządy pobierane są w ramach
krajowego systemu komputero-
wego, w oparciu o badania
zgodności tkankowej i transpor-
towane przez specjalnie stwo-
rzone szybkie sieci w powietrzu
i na ziemi. Specjalny komitet w
Almeijeiras podejmuje decyzje,
które osoby potrzebują prze-
szczepów i w jakiej kolejności.
Dostępność narządów jest na
Kubie lepsza niż w innych kra-
jach, ponieważ gotowość ich od-
dania deklaruje aż 90 proc. ku-
bańskiej populacji. 

N a wschodzie od Ha-
wany leżą najlepsze
plaże. W miastecz-

kach Cojimar i Guanabacoa
można smażyć się w słońcu i za-
żywać morskich kąpieli na uro-
kliwych Playa del Este czy Playa
Jibacoa. Natomiast na południu
Hawany znajduje się bajeczny
ogród Jardin Botanico Nacio-
nal, jedno z najbardziej fotoge-
nicznych miejsc w mieście. W
tym samym rejonie mieści się
hawańskie zoo – Parque Zoolo-
gico Nacional. Zatem, amigos,
Nos vemos en La Habana!

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Chcesz posmakować wyrafinowanej kuchni? Jedź do
Paryża. Pragniesz  ekologicznego stylu życia? Wybierz
Oslo. Interesuje cię pobyt w kompletnej dziczy? Wsia-
daj w kolej transsyberyjską i wysiądź w Ułan Ude.
Chcesz bawić się przez całą dobę i doznać zawrotu gło-
wy podziwiając architektoniczne perełki oraz amery-
kańskie krążowniki szos sprzed ponad pół wieku? Leć
do Hawany. 
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KKRREEDDYYTTYY trudne. Upadłość,
515 048 468

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

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

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

KKLLUUBB EELLIITTAA ddllaa oossóóbb 5500++
szuka taniego, dużego lokalu lub
sali dla ponad 100 osób z
zasiadaniem i parkietem do tańca.
Lokalizacja w centrum lub przy
metrze. Są to cotygodniowe
spotkania np. czwartki i niedziele
w godz. 16-21. Potrzebne zaplecze
gastronomiczne, szatnia,
sanitariaty, mile widziany
ogródek. Tel. Klubu 603 274 829

AANNGGIIEELLSSKKII, różne poziomy.
Duże doświadczenie. Dojeżdżam,
502 378 901

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

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

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
RROOSSYYJJSSKKII, 504 213 003

BBUUDDOOWWLLAANNAA z warunkami
zabudowy w gminie Prażmów,
1500 m2, 30 km od Warszawy, 
65 zł/m2. Tel. 604 823 665

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2,
Prazmów, 602 770 361

DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjno-
budowlane, leśne, Prażmów, 
602 770 361

SSPPRRZZEEDDAAMM ogródek w
Kajetanach, 604 58 17 80

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

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

MMiieesszzkkaanniiaa::
! 6600 mm22, Nowe Miasto, super

standard, cisza, spokój, 
601 720 840

!CCeennttrruumm,75 m2, 3 pok., 
ul. Wilcza,  świetny standard, do
wejścia, 601 720 840

!MMookkoottóóww, 58 m2, 
2 pokoje,wysoki standard, blisko
metra, ochrona, garaż, 
601 720 840

!MMookkoottóóww, 57 m2, 2 pokoje,
kamienica, ładne, do wejścia, 
601 720 840

!MMookkoottóóww, al. Wilanowska,
118 m2, 4 pok., piękne mieszkanie
z ochroną, cisza, spokój, 
601 720 840

!MMookkoottóóww Górny, 70 m2,
4 pok., zł 560 tys., do neg., 
601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, Morskie
Oko, 60 m2, super standard, cisza 
i spokój, kamienica, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 2 pok.,60 m2, ładne
mieszkanie z wielkim balkonem,
blisko metra, nie wymaga
remontu, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 3 pok.,65 m2, dobry
standard, do wejścia, ul. Lanciego,
620 tys.zł, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 53 m2, do wejścia,
370 tys.zł, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 4 pok. 103 m2,
piękne mieszkanie w wysokim
standardzie, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 87 m2, 3 pok., 
tylko 780 tys. zł, ładne - do wejścia,
601 720 840

!WWiillaannóóww, 139 m2, ładne
mieszkanie, ochrona, cisza, spokój,
tylko 1.200 tys. zł - do neg., 
601 720 840

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

ok. ul. Jagielskiej, działka 1500
m2, do wejścia, 601 720 840

!DDoomm ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840

!DDoomm Sadyba, 125 m2, do
wejścia, 601 720 840

! ŁŁaaddnnyy dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las. 
Tel. 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 
1.049 tys. zł, 601 720 840

!MMookkoottóóww, pół bliźniaka
220/280 m2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1.290
tys. zł, 601 720 840,, 

!MMookkoottóóww, okolice
Wałbrzyskiej - pół bliźniaka na
działce 450 m2, dobry standard,
do wejścia, blisko metra, dobra
cena, 601 720 840,, 

! PPoowwssiinn, 240m2, ładne pół
bliźniaka, dobry standard, piękny
ogród, tanio 1.250 tys. zł, do neg.,
601 720 840,, 

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

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

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, dobra
cena, do wejścia, 1.800 tys. zł - do
neg., 601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

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

! JJóózzeeffoossłłaaww, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,

!KKoonnssttaanncciinn, działka 1671 m2,
piękna, wszystkie media, dobra
cena, 601 720 840,

! PPoowwssiinn,, działka usługowo-
przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja  350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

!ZZłłoottookkłłooss, działka 2000 m2,
okazja, 601 720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!MMookkoottóóww 125 m2, Pod

Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem. 
Cena 6500 zł., 601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee::
!WWiillaannóóww, lokal handlowy 

76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa 

ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,
aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,

WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, 
SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

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

EEDDWWAARRDDWW k. Chynowa
budowlana 1540 m2 + droga 300
m2, zalesiona, woda, prąd, 
781 953 879

FFRRYYZZJJEERRCCEE z doświadczeniem
na bardzo dobrych warunkach
Puławska 534, tel. 501 143 827

SSPPRRZZĄĄTTAANNIIEE bloków z
terenem, 510 056 006; 
601 39 84 26

ŚŚLLUUSSAARRZZAA – operatora prasy
krawędziowej i do przyuczenia,
602 253 180 jozefmalecki@wp.pl

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ wychowawczynię
z uprawnieniami na kolonie w
terminie 25.06-5.07.2018r. Mile
widziana umiejętność gry na
gitarze. Tel. 515 231 969

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

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,,
drzwi antywłamaniowe, 

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

BBIIUURROO RRAACCHHUUNNKKOOWWEE, 
606 234 106

CCYYKKLLIINNAA, 22 240 36 56
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków

szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

GGAAZZ, hydraulika, 513 965 304
GGLLAAZZUURRAA, hydraulika, 

22 240 87 31
GGLLAAZZUURRAA, remonty, 

796 664 599
HHYYDDRRAAUULLIIKKAA, remonty, 

602 651 211

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

KKOOPPIIOOWWAANNIIEE KKAASSEETT VVHHSS 
nnaa ppłłyyttyy DDVVDD,, 

uull.. MMeeaannddeerr 22 AA,, 
tteell.. 550022 228888 551144

MMAALLOOWWAANNIIEE, 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 

505 73 58 27
MMAALLOOWWAANNIIEE,, hydraulika,

remonty, 501 050 907

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp., 
22 644 52 59, 501 122 888

PPIIEELLĘĘGGNNAACCJJAA ogrodów,
wycinka, faktura, 604 401 161

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREEMMOONNTTYY,, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY i wykończenia,
uprawnienia, 880 880 690

RREEMMOONNTTYY łazienek
kompleksowo, 690 613 034

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

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO,, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

SSZZYYBBKKIIEE remonty, 535 395 588
ŚŚLLUUSSAARRSSTTWWOO, kraty,

balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601 36 22 82

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26,
22 842 94 02

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771

TTRRAANNSSPPOORRTT BBUUSSEEMM, TANIO,
SOLIDNIE, 604 555 942

UUDDRROOŻŻNNIIAANNIIEE kanalizacji,
maszynowo, 602 651 211

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem,
styrobeton, 668 327 588

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

DDOOMM Opieki Piaseczno, 
22 757 20 19

PPOOMMOOCC psychologiczno-
pedagogiczna rodzice i dzieci 3-10
lat, psycholodzy dziecięcy,
doświadczenie, Sadyba, 
tel. 539 605 458

PPSSYYCCHHOOTTEERRAAPPIIAA, 660 565 007

Poszukuję świadków zdarzenia z dnia 17.01.2018,
godzina 13:20, na stacji Metro Ursynów od strony
północnej (ciąg pieszy w kierunku bramek bileto-
wych).  Szczególnie panią z dzieckiem, która
udzieliła mi pomocy. 
Proszę o kontakt
tel. 511 970 184
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NNa maja maj óówkwkęę
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje WWiittoolldd GGrraabbsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

Centrala 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  4 4 3  6 4  0 0
Wydział Obsługi Mieszkańców

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

Urząd Skarbowy 2 2  5 0 2  0 0  0 0
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

Jak rząd zażegna protest w Sejmie?
Pan Premier kłopot chce mieć z głowy.

- Niech najbogatszych dziś obejmie
Podatek Solidarnościowy!

Jednym zabierze jak Janosik,
Wszak rozbójnicze zna metody,

Tym najbiedniejszym rzuci grosik,
Jeszcze zostanie na nagrody.

I to jest sposób! Lecz dlaczego
Jednorazowo grać tę rolę?

Uczmy tych zasad od małego!
Wdrażajmy pomysł w każdej szkole!

Panie Premierze! Wrzuć na luz!
I wprowadź program Gamoń plus.

Niech część swych piątek odda kujon
I prymus co jest chlubą szkoły,

Nieukom, którzy wagarują,
Żeby mnożyły się matoły.

Tym, co mierzyli zbyt wysoko,
Obetnie się emerytury,

Dołoży leniom, obibokom
I zwolennikom dyktatury!

Bo rzecz do tego się sprowadza,
By wleźć na szczyt po cudzych plecach,

Byle głosować jak chce władza,
A rząd w rewanżu coś obieca.

GAMOŃ PLUS

W o j t e k  D ą b r o w s k i

W minioną sobotę (21
kwietnia) odbył się w Wil-
nie XXV Festiwal Kultury
Polskiej na Litwie – Pieśń
znad Wilii. Festiwal był wy-
jątkowy, bo nie dość, że ju-
bileuszowy, to jeszcze wpi-
sujący się w uroczyste ob-
chody 100-lecia odzyska-
nia Niepodległości zarów-
no przez Polskę jak i Litwę.

Niestrudzonym organizato-
rem Festiwalu od ćwierć wieku
jest pani Apolonia Skakowska,
Prezes Centrum Kultury Polskiej
na Litwie im. Stanisława Mo-
niuszki. Nie bez powodu  Ośro-

dek jest zasłużonym laureatem
tytułu Mistrz Mowy Polskiej.

Wystąpiło tam ponad 30 ze-
społów, zarówno młodzież
szkolna, jak i seniorzy, repre-
zentujący rejon wileński, Kow-
no, Troki, Grzegorzewo, Sołecz-
niki i wiele innych ośrodków po-
lonijnych.

Miałem przyjemność zasia-
dać w jury tego konkursu i wy-
stąpić gościnnie. Przez kilka go-
dzin wysłuchałem blisko 100
polskich utworów, wśród któ-
rych nie zabrakło Kwiatów Pol-
skich, Warszawianki, Marsza
Pierwszej Brygady, piosenek le-

gionowych, ludowych i żołnier-
skich. W barwnych strojach tań-
czono mazura z opery Halka i
mazura ze Strasznego Dworu,
był mazur ułański i biłgorajski,
kujawiaki, oberki, krakowiaki,
walce i polonezy. Imponujący
dorobek szkół i placówek kultu-
ralnych, ogromna praca rzeszy
śpiewaków amatorów, muzy-
ków, tancerzy, chórmistrzów i
choreografów, z pietyzmem pie-
lęgnujących polską tradycję i
kulturę. To była prawdziwa
uczta duchowa. Takiego przeja-
wu patriotyzmu i ładunku emo-
cji nie spotkałem już dawno.

I tylko żal mi się zrobiło, że u
nas manifestowanie patriotyzmu
ma teraz polegać na wymachi-
waniu faszystowskimi emblema-
tami, rzucaniem płonących rac i
wznoszeniu okrzyków: Śmierć
wrogom Ojczyzny! Że tak wy-
glądają Marsze Niepodległości,
pielgrzymki na Jasną Górę i zlo-
ty młodzieży w salach kolebki
Solidarności, którym sprzyja
obecna władza i Kościół.

Prawdziwego patriotyzmu i
wyrażania uczuć moglibyśmy się
uczyć od Polaków na Litwie.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

W galerii Wieża al. KEN 101 swoje prace
zaprezentowało dwoje artystów – Anna
Forycka-Putiatycka (malarstwo i grafi-
ka) oraz Aleksander Zyśko (rzeźba). 

Oboje twórców łączy emocjonalne podejście
do tematu. W obrazach Anny Foryckiej-Putiatyc-
kiej znaleźć można reminiscencje podróży. Ob-
razy to w istocie „zapiski” odczuć i nastrojów au-
torki związanych z miejscami, w których była. Na
płótnach widać skaliste klify Normandii, ptaki,
chmurne i złowieszcze niebo. Z kolei, grafiki wy-
konane techniką monotypii, przenoszą widza do
wnętrz gotyckich katedr. Pokazują ozdobne por-
tyki i charakterystyczne rozety. Zachęcają do wej-
ścia w głąb wnętrza. 

Artystka, związana aktywnie ze środowiskiem
warszawskim ZPAP, zaskakuje swoim niestandar-
dowym podejściem do malarstwa sięgając po róż-
ne środki wyrazu artystycznego. Warto dodać,
że jest inicjatorką i kuratorem Grupy Twórczej
„Symfonia”. Jej członkowie podejmują w swych
pracach tematy muzyczne. 

Aleksander Zyśko – absolwent Wydziału Malar-
stwa Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szko-
le Sztuk Plastycznych we Wrocławiu – to artysta i
pedagog związany z wrocławską Akademią Sztuk
Pięknych. Oprócz rzeźby uprawia rysunek i fotogra-
fię. Swoje prace prezentował na kilkunastu wysta-
wach indywidualnych oraz uczestniczył w wielu
zbiorowych w kraju i zagranicą: między innymi: w
Belgii, Niemczech, USA, na Węgrzech, Szkocji, Ru-
munii. Wyróżniony nagrodami: II - w konkursie
rzeźby- Niemcza 2004, wyróżnieniami w konkur-
sie ZPAP okręgu dolnośląskiego w roku 2005, oraz
wyróżnieniem w konkursie na zaprojektowanie
krzyża na Placu im. J. Piłsudskiego, upamiętniają-
cego obecność Jana Pawła II w Warszawie. 

Jego cykl głów spotkał się z zainteresowaniem
osób odwiedzających galerię. Nie mniejszym zain-
teresowaniem cieszyły się prace Anny Foryckiej-
-Putiatyckiej. Wystawa pokazała, że nawet zestawie-
nie tak różnych i odległych od siebie dyscyplin sztu-
ki może przynieść pozytywny efekt, zwłaszcza, je-
śli twórców łączy podejście do sztuki. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Nieograniczone możliwo-
ści leżą w każdym obiekcie.
Są jak mapa, którą trzeba
umiejętnie rozczytać. 

Plany ukryte w pracach na wy-
stawie przygotowanej w Galerii
Działań przez Pracownię Działań
Interdyscyplinarnych ASP Kato-
wice (prowadzonej przez Lesława
Tetlę, Pawła Mendrka oraz Joan-
nę Zdzienicką) zawierają nie-
okiełznaną bazę możliwości, któ-
ra uruchamiana jest indywidual-
nie i adekwatnie do naszego oso-
bistego związku z przedmiotem. 

Część prezentowanych prac
to prototypy gotowe do wdroże-
nia w masową produkcję. Egzo-
tyczna chwytajka „On fire” Karo-
liny Konopki i atlas interpreta-
cji snów Emilii Fałek powinny
już niebawem trafić na sklepowe
półki. Część obiektów prezentu-
je zupełnie inną budowę, choć
ma wgrane równie dokładne
mapy, tyle że rozpisane na trud-
niejszych kodach, równaniach

dekonstrukcji i zakłóceń, tak jak
w pracy Gabrieli Palickiej „Notat-
nik” – świetnym przykładzie na
to, że wszelkie odstępstwa i nie-
prawidłowości należy raczej pie-
lęgnować niż porządkować. 

Maleńkie szkicowniki autor-
stwa Natalii Franik kumulują w
sobie potężny świat, mimo że
ogląda się je niemal pod lupą.
Do tego obszaru nieprzejrzysto-
ści przynależą również prace
Magdy Kieszniewskiej – zawar-
tość przenośnej składnicy ksią-
żek autorki jest konsekwentnie
kodowana przez nią od dłuższe-
go czasu. 

Obiekty Ady Faby: autorka na-
prawia roztrzaskane z hukiem
talerze, dbając o najmniejszy
odłamek szkła. Trop odłamków
przenosi do pracy Mateusza Ko-
kota – w chaosie rozkładu żywej
materii ostatecznie zachwyca-
my się uporządkowaniem oraz
matematyczną precyzją. Agata
Pawlik w swoim wideo staje się

obiektem wystawionym na dzia-
łanie silnego wiatru. Magda Ła-
cek szyfruje fotograficzne archi-
wa rodzinne. Wystawa ma w so-
bie coś z inwe

Są i w tym zestawie takie, któ-
re łączą wszystkie te cechy. Przej-
rzystość jest tutaj wartością
zmienną, dostrzeżona w parze z
pierwotnym przeznaczeniem i
naszymi wyobrażeniami składa
się na mocny, tajemniczy i po-
ciągający potencjał obiektu. 

Wątki odległe historycznie
obecne są w dwóch projektach
towarzyszących wystawie: „The
Plague” Hani Woźniak, rozgry-
wającym się w przestrzeni pu-
blicznej oraz w pracy audio Pa-
trycji Modrzyńskiej. 

Zapraszamy serdecznie na
wystawę czynną do 30 kwietnia
(pon. – pt. 14.00 – 20.30; ul.
Marco Polo 1).  Wystawa zreali-
zowana dzięki wsparciu Wydzia-
łu Kultury m. st. Warszawy dla
dzielnicy Ursynów.

Korespondencja własna z Wilna

Finisaż w Wieży na Ursynowie

Przejrzystość rzeczy w dziełach artystów
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