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Pora na prokuratoraNiewierny Tomasz... Nowość: Legia Ursynów!
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K......rwa k......rwie łba nie
urwie - tak zdaniem pewne-
go literaturoznawcy środo-

wisko ludzi walczących o władzę
oceniłby dzisiaj znany z jędrnych
sformułowań legendarny poeta Jan
Kochanowski.  No cóż, choć minęły
wieki, wciąż pozostaje prawdą nie-
zmienną, że polityka z moralnością
nie ma nic wspólnego, a poczyna-
niami poszczególnych uczestników
tej walki rządzi przede wszystkim
własny interes. Dlatego Ryszard
Czarnecki, w swoim czasie prezes
Zjednoczenia Chrześcijańsko-Na-
rodowego i członek Akcji Wybor-
czej Solidarność - nim przystał do
Prawa i Sprawiedliwości, by zostać
europarlamentarzystą - zapisał się
do Samoobrony, zgadzając się za-
pewne, że Balcerowicz musi odejść
i zaraz potem będzie lepiej (czy też
Lepper). Ostatnio grupa posłów
Twojego Ruchu całkiem nieoczeki-
wanie odkryła w sobie chłopskie ko-
rzenie i przeszła do PSL, zaś na Be-
mowie kilku radnych zdradziło ma-
cierzystą Platformę Obywatelską. 

Wdzielnicy, którą szczegól-
nie hołubi “Passa”, zda-
rzyła się również niespo-

dziewana zmiana barw. Radna z
ramienia sąsiedzkiego stowarzysze-
nia Nasz Ursynów Teresa Jurczyń-
ska-Owczarek zagłosowała w wybo-
rach burmistrza przeciwko swoje-
mu ugrupowaniu, sprzymierzając
się z PO oraz jej jednym koalicjan-
tem, co umożliwiło lokalnym plat-

formersom powrót do władzy. Ten
zaskakujący krok przyniósł obrotnej
ursynowiance ogólnopolską sławę,
bo mający największy nakład w
kraju dziennik “Fakt” opisał, jak na
parkingu przed ursynowskim ratu-
szem ktoś niezadowolony z manew-
ru TJO miał się dopuścić wobec niej
groźby karalnej, wypowiadając sło-
wa: “Kur...o będziesz martwa”. Mo-
im zdaniem jednakże, przedsiębior-
czej radnej zamiast obelg należą się
gratulacje za znakomite wprost ode-
granie roli konia trojańskiego. Do te-
go stopnia ukrywała swoje rzeczy-
wiste zamiary, że partnerzy z Nasze-
go Ursynowa do ostatniej chwili wie-
rzyli w jej stowarzyszeniową soli-
darność - tak jak we Francji nikomu
nie przyszło do głowy, iż dwóch
współobywateli może napaść z bro-
nią na redakcję  satyrycznego ty-
godnika “Charlie Hebdo”. A poza
tym, kto by się przejmował kape-
runkiem na tak niskim szcze-
blu[M1]. W końcu Teresa Jurczyń-
ska-Owczarek to nie Robert Lewan-
dowski. On wcale się nie martwił, że
osłabia Borussię Dortmund, która
go uczyniła piłkarzem światowej
klasy, i przeszedł do Bayernu Mona-
chium. Jak ktoś chce za wszelką ce-
nę grać w innej drużynie, to nikt
mu tego nie zdoła zabronić. 

Nasz Ursynów, który wraz z
radnymi PiS rządził dziel-
nicą przez cztery lata,

przede wszystkim sam sobie winien,
że przegrał walkę o ratusz przy alei
KEN 61. Jego liderzy cokolwiek się
zagalopowali w swoich aspiracjach.
Skoro już przywołałem przykład
piłkarski, to nie od rzeczy będzie
stwierdzić, iż opuszczenie dzielni-
cowego pola wyborów samorządo-
wych przez dwóch gwiazdorów NU
- byłego burmistrza Piotra Guziała
i byłego przewodniczącego rady Le-
cha Królikowskiego - tak osłabiło
sąsiedzkie ugrupowanie, jakby z

jednej drużyny wypadli nagle Cri-
stiano Ronaldo i Lionel Messi. Obaj
wspomniani samorządowcy z pew-
nością uzyskaliby mandaty ursy-
nowskich radnych, tymczasem za-
grali o piętro wyżej, no i z tej dwój-
ki do Rady Warszawy dostał się tyl-
ko Guział, który dodatkowo wal-
czył - akurat bezskutecznie - o fotel
prezydenta miasta, reprezentując
Warszawską Wspólnotę Samorzą-
dową. Mieszkańcy Ursynowa prze-
stali w pewnym momencie nadą-
żać za Guziałem, nie mogąc się zo-
rientować, w której drużynie on w
końcu gra. Jak trafnie przepowie-
dział na naszych łamach felietonista
Andrzej Celiński, nadzwyczaj eks-
pansywny Piotr posunął się w swo-

jej ofensywie o jeden most za daleko.
Ale nawet na skromnej pozycji
członka rady miasta może być poży-
teczny, ponieważ będzie w niej jedy-
nym głosem pozapartyjnym i może
w razie czego podnieść larum, jeże-
li dojdzie do podjęcia partykular-
nych uchwał, sprzecznych z intere-
sem publicznym. A pyskować to ten
polityczny harcownik potrafi!

Tymczasem w ratuszu na Ur-
synowie, gdzie od poniedział-
ku 12 stycznia mógł już for-

malnie objąć władzę wraz ze swymi
trzema zastępcami długo chowany
przez PO jako kandydat na to sta-
nowisko nowy burmistrz Robert
Kempa, wciąż wrze, bowiem prze-
wodnicząca dzielnicowej rady Kata-

rzyna Polak (PiS) przerywa jedną
sesję po drugiej. Trzynastego (cóż
za pechowa data!) przerwała ob-
rady nie z powodu swojego widzimi-
się, lecz z uwagi na ewidentny błąd
pani prezydent Hanny Gronkiewi-
cz-Waltz, która w poprzednim dniu
mianowała Tomasza Mencinę (PO)
burmistrzem Bielan z mocą natych-
miastowej wykonalności tej decy-
zji, więc rzeczywiście trudno było
nazajutrz mieć pewność, że ten
dawny burmistrz Ursynowa może
jeszcze pozostawać radnym tej dziel-
nicy w obecnej kadencji, ponieważ
takich dwóch funkcji łączyć nie moż-
na. Przerwanie wtorkowych obrad
i tak jednak nic nie da, bowiem na
miejsce Menciny wejdzie Krystian

Malesa i Platforma utrzyma w ra-
dzie jeden głos przewagi. Mimo
wszystko trudno nie zauważyć, iż
HGW wyraźnie się pogubiła w roz-
dawaniu stanowisk członkom no-
menklatury PO, więc jako profesor
prawa i partyjny autorytet musi
być uważniejsza, bo to już nie te cza-
sy, gdy Komitet Centralny rzucał
jednego towarzysza “na sport”, a
drugiego “na kulturę” niezależnie
od znajomości przydzielanej mu
działki. Swoją drogą, można było-
by określić obecną sytuację politycz-
ną Warszawy, trawestując słowa
pewnego autora: “cóż to byłaby za
dziura, gdyby nie nomenklatura...”.
W końcu dotychczasowy wicebur-
mistrz Ursynowa Witold Kołodziej-
ski z PiS to też ktoś, kto sroce spod
ogona nie wypadł. PO wciąż rywa-
lizuje z PiS-em i na szczeblu krajo-
wym, i na szczeblu warszawskim, i
w poszczególnych dzielnicach stoli-
cy. Jeśli jednak ktoś uważa Platfor-
mę za najgorszą plagę krajobrazu
politycznego, to - przy wszystkich
zastrzeżeniach do poczynań tej par-
tii - powiem tylko: życzyłbym sobie
więcej takich plag.

Apointą tych wszystkich re-
fleksji, zwłaszcza na temat
gry w chowanego, niech bę-

dzie żart, jaki sobie zrobił z własne-
go, zaplanowanego 16 stycznia po-
chówku nasz sąsiad z Wilanowa,
były premier Józef Oleksy. Ten bo-
daj najbardziej lubiany polityk
SLD nie chciał otóż, by mu ktokol-
wiek “pieprzył” zwyczajowe dyr-
dymały w mowie pożegnalnej na
cmentarzu i sam nagrał przemó-
wienie do odtworzenia nad wła-
snym grobem. Już wiele dni przed
pogrzebem Oleksego można było z
łatwością stwierdzić, że nic tak nie
ożywia zainteresowania polity-
kiem jak jego trup... 
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Finał Konkursu na Najpiękniejsze Szopki Bożonarodzeniowe

12 stycznia w Ratuszu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy odbył się finisaż dorocznej wysta-
wy towarzyszącej konkursowi plastycznemu pn. Najpiękniejsze Szopki Bożonarodzeniowe. Do
konkursu wytypowano 35 szopek, wśród których jury wyłoniło najpiękniejsze.

Uroczystość poprzedziły występy w wykonaniu uczniów z Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr
6 Sióstr Niepokalanek. Młodzi artyści zebrali w pełni zasłużone wyrazy uznania ze strony publicz-
ności. Specjalne podziękowania usłyszeli także od burmistrza Dzielnicy Ursynów Roberta Kem-
py, który podkreślił, że konkurs na trwałe wpisał się w świąteczną tradycję Ursynowa.

Na wystawie, która otwarta była od 25 grudnia, Ursynowianie mogli obejrzeć 35 najpiękniej-
szych szopek bożonarodzeniowych, wykonanych przez dzieci i młodzież z ursynowskich placó-
wek oświatowych. Jury w składzie: artysta, plastyk Barbara Bielecka-Woźniczko (przewodniczą-
ca jury), artysta, plastyk Jolanta Frize, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Mirosława Żu-
rawska i naczelnik Wydziału Kultury Dariusz Sitterle za Najpiękniejsze Szopki Bożonarodzenio-
we uznało prace: Michała Jażdżyka z kl. IVa z Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 6 Sióstr Niepo-
kalanek oraz Pawła Martyniuka z kl. IIIb z Gimnazjum Nr 95.

Rusza lodowisko na Torze „Stegny”
Pora ostrzyć łyżwy. Już w piątek 5 grudnia o godz. 17.30 zostało bowiem otwarte miejskie lodowi-

sko na Torze „Stegny”, natomiast dzień później na obiekcie przy ul. Inspektowej 1 odbyły się „Mikołaj-
ki na lodzie”. Dla najmłodszych przygotowano szereg konkurencji sprawnościowych, m.in. strzały krąż-
kiem hokejowym do bramki czy slalom po torze przeszkód. Dla wszystkich uczestników konkurencji
rekreacyjnych były także słodkie upominki. Przypominamy, że podczas jazdy na łyżwach warto sko-
rzystać ze specjalnych ochraniaczy m.in. na kolana oraz kasku, szczególnie w przypadku dzieci.

Boiska otwarte dla mieszkańców
Informujemy, że wyjątkowo ciepła zima umożliwiła otwarcie dla mieszkańców wszystkich

trzech boisk podległych pod Urząd Dzielnicy Ursynów. Dopóki nie spadnie śnieg lub temperatu-
ra nie spadnie poniżej zera obiekty będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. O ewentu-
alnym zamknięciu będziemy informować na bieżąco. „Orlik” będzie czynny od godzin rannych
do 22:00, Boisko w Parku JP II do 21:30, „Olkówek” zaś do zmroku. Serdecznie zapraszamy do
korzystania z boisk. Nie obowiązują zapisy.

UKS Return Piaseczno z szansami na awans do I ligi
Zakończyła się pierwsza runda rozgrywek II ligi mężczyzn w tenisie stołowym, w której występuje

drużyna UKS Return Piaseczno. Zespół oparty o klubowych wychowanków uplasował się na wysokim
trzecim miejscu, co pozwala z optymizmem patrzeć na zbliżające się play-off. Decydować one będą o
awansie do I ligi. Przed tenisistami stołowymi jednak najpierw runda rewanożwa, która zadecyduje o
tym z jakimi przeciwnikami przyjdzie się zmierzyć w play off. W tym sezonie za cel postawili sobie wy-
walczenie awansu do wyższej klasy rozgrywkowej i mają na to spore szanse. Tym bardziej, że w naj-
ważniejszych meczach wesprze ich zawodnik z…Chin. Choć brzmi to nieco egzotycznie to zawodnik,
o którym piszemy może być znany części czytelników, którzy w latach 90-tych interesowali się tenisem
stołowym w Piasecznie. Mowa o Xu Kaiu, który kilkanaście lat temu występował w Piasecznie przyczy-
niając się do dwukrotnego Mistrzostwa Polski zespołu KS Piaseczno. Wtedy Xu Kai zawitał do Piasecz-
na jako pierwszy Chińczyk występujący w rozgrywkach tenisa stołowego w Polsce. Obecnie Kai jest tre-
nerem reprezentacji Polski Kadetów, dobrze mówi po polsku i nadal świetnie radzi sobie przy pingpon-
gowym stole. Mecze rundy rewanżowej rozpoczną się w lutym więc najbliższe miesiące przynio-
są odpowiedź na pytanie czy piaseczyński zespół stać na wygrywanie w decydującej fazie sezonu.

Nietrzeźwa matka
Kilka minut po północy policjan-

ci na Ursynowie otrzymali zgłosze-
nie dotyczące nietrzeźwej kobie-
ty, która w takim stanie miała opie-
kować się małym dzieckiem. Z re-
lacji zgłaszającej osoby wynikało,
że kobieta chwiała się na nogach,
a kiedy wzięła chłopca na ręce,
przewróciła się z nim na chodnik
po przejściu kilku kroków. Męż-
czyzna postanowił jej pomóc, ale
nie była ona w stanie podać adre-
su zamieszkania. Taką informację
uzyskał dopiero od dziecka, które
cały czas płakało i było zziębnięte.

Kiedy po kilku minutach na
miejscu pojawili się munduro-
wi, wylegitymowali kobietę i za-
jęli się 4-letnim chłopczykiem.
39-latka miała problemy z utrzy-
maniem równowagi i ciężko by-
ło się z nią porozumieć. W tej sy-
tuacji podjęto decyzję o przewie-
zieniu dziecka do placówki opie-
kuńczej, ponieważ nikt inny nie
mógł się nim zająć.

Policjanci zatrzymali kobietę
za narażenie swojego syna na
niebezpieczeństwo utraty życia.
Badanie na zawartość alkoholu
wykazało u niej ponad 3 promi-
le. 39-latka trafiła do izby wy-
trzeźwień, a o tym zdarzeniu na-
tychmiast powiadomiono sąd ro-
dzinny. Dzisiaj sprawą zajmują
się funkcjonariusze zwalczający
przestępczość przeciwko życiu i
zdrowiu. Jeżeli policjanci przed-

stawią kobiecie zarzut może jej
grozić kara do 5 lat wiezienia.

Podpalił „dla zabawy”?
Mundurowi kilka minut po

6.00 zostali wezwani do jednej z
firm na terenie Ursynowa, gdzie
miało dojść do podpalenia. Z re-
lacji zgłaszającego wynikało, że
nieznani sprawcy uszkodzili ele-
wację budynku oraz zewnętrzne
elementy okien i drzwi wejścio-
wych. Wszystko wskazywało na
to, że ktoś oblał je nieznaną sub-
stancją i podpalił.

Kilka minut później policjanci
usłyszeli komunikat, że w pobli-
żu miejsca, w którym doszło do
zdarzenia widziany był mężczy-
zna, który może mieć z nim
związek. Funkcjonariusze wyle-
gitymowali tam Jacka M., przy
którym znaleźli kanister i zapal-
niczkę. Dzięki interwencji osób
postronnych prawdopodobnie
nie doszło do kolejnego prze-
stępstwa.

Mundurowi tego dnia przyjęli
jeszcze jedno zgłoszenie dotyczą-
ce podobnego zdarzenia. W tym
przypadku sprawca podpalił
drzwi wejściowe w barze i wszyst-
ko wskazywało na to, że i za to
przestępstwo odpowiedzialny jest
Jacek M. Mężczyzna tłumaczył
później policjantom, że zrobił to
„dla zabawy”. 25-latek twierdził,
że wpadł na ten pomysł kiedy
spotkał się ze swoim znajomym,
z którym kupił benzynę i począt-
kowo miał zamiar podpalić jedy-
nie porzucone na osiedlu choin-
ki. Jacek M jest podejrzany o dwa
uszkodzenia oraz usiłowanie ta-
kiego przestępstwa. Może mu
grozić kara do 5 lat więzienia.

Podejrzany o serię włamań
Kilka minut po 2.00 do wszyst-

kich patroli trafił komunikat o
włamaniu do lokalu gastrono-
micznego, przy Alei Komisji Edu-
kacji Narodowej. Z przekazanych

informacji wynikało, że sprawca
prawdopodobnie odjechał w kie-
runku ulicy Cynamonowej. Na
ulicy Rosoła jedna z ursynowskich
załóg patrolowych zauważyła
mercedesa, którego postanowili
zatrzymać do kontroli. Kierowca
nie zareagował jednak na sygna-
ły funkcjonariuszy i skręcił w osie-
dle przy ulicy Wokalnej. Tam wy-
biegł z samochodu, jednak po
krótkim pościgu został zatrzyma-
ny przez mundurowych. Okazał
się nim Marcin R.

Policjanci znaleźli w mercede-
sie dwie szuflady kasetowe, ple-
cak, rękawiczki, latarkę, zestaw
kluczy i inne przedmioty. Spra-
wą zajęli się policjanci z ursynow-
skiego wydziału zwalczającego
przestępczość przeciwko mieniu.
Funkcjonariusze dokładnie prze-
analizowali podobne zdarzenia,
które w ostatnim czasie miały
miejsce na terenie Ursynowa, po-
nieważ wszystko wskazywało na
to, że zatrzymany 36-latek może
mieć z nimi związek. Dla stróżów
prawa niezwykle istotny w tych
sprawach pozostawał zabezpie-
czony materiał dowodowy w po-
staci monitoringu. Policjanci usta-
lili, że mężczyzna mógł działać
już od roku na terenie całej War-
szawy i włamywać się do lokali
gastronomicznych, sklepów, salo-
nów telefonicznych, kosmetycz-
nych i innych obiektów.

Marcin R. usłyszał zarzuty aż w
21 takich sprawach. Z informacji
funkcjonariuszy wynika, że 36-la-
tek włamywał się do tych obiektów
wyważając drzwi, a jego łupem
padały wszystkie cenne przedmio-
ty, które tam znalazł. Straty, jakie
mógł spowodować swoją przestęp-
czą działalnością sięgają od kilku-
set do nawet kilkudziesięciu tysię-
cy złotych. Prokurator wystąpił z
wnioskiem o jego tymczasowe
aresztowanie, do którego sąd się
przychylił. Za te przestępstwa gro-
zi kara do 10 lat więzienia.
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„SPÓŁDZIELNIE BU-
DUJĄ LEPSZY ŚWIAT”
(‘COOPERATIVE EN-
TERPISES BUILD A
BETTER WORLD’). Pod
takim hasłem obcho-
dzono dwa lata temu
Międzynarodowy Rok
Spółdzielczości, ogło-
szony przez Organiza-
cję Narodów Zjedno-
czonych. 

Inicjatywa ONZ pod-
kreślała walory i zna-
czenie spółdzielczo-

ści w światowej gospodar-
ce, a przyświecające jej ha-
sło nie było przypadkowe.
Spółdzielczy model przed-
siębiorczości, obok rozwo-
ju gospodarczego, dużą
wagę przywiązuje także do
aspektu społecznego dzia-
łań. Kapitał ludzki jest naj-
ważniejszy w działaniach
spółdzielni, które przyczy-
niają się nie tylko do roz-

woju ekonomicznego, ale
przede wszystkim integru-
ją społeczność i realizują
szereg przedsięwzięć na
rzecz rozwoju tych spo-
łeczności. 

Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Służew
Nad Dolinką” dzia-

ła od ponad 20 lat na ryn-
ku administrowania i za-
rządzania nieruchomościa-
mi. Od ponad 10 lat pro-
wadzi działalność inwesty-
cyjną, polegającą na budo-
wie nowoczesnych budyn-
ków mieszkalnych z funk-
cjami usługowymi, które
harmonijnie komponują się
z dotychczasową architek-
turą oraz infrastrukturę
malowniczego oraz pięk-
nie usytuowanego Osiedla.
Służew nad Dolinką to
przyjazne mieszkańcom
miejsce, wtopione w buj-
ną, okazałą zieleń, z dosko-
nałą komunikacją i infra-
strukturą. 

Wroku 2014
Spółdzielnia
rozpoczęła re-

alizację kolejnego projektu
mieszkaniowego „MO-
ZARTA - Dom nad Dolin-
ką”. W ramach nowej in-
westycji zostanie wybudo-
wany nowoczesny budy-
nek mieszkalny z po-

wierzchniami biurowymi i
usługowymi oraz garażem,
który będzie się charakte-
ryzował elegancką formą
architektoniczną. Wycho-
dząc naprzeciw założeniu,
iż harmonia tkwi w detalu,
nowy budynek zostanie
otoczony piękną, starannie
dobraną roślinnością. Fu-
turystyczna pergola, pod-
świetlana fontanna, ławki
oraz oświetlenie typu par-
kowego tworzyć będą nie-
powtarzalny urok.

Realizując nowy pro-
jekt, Spółdzielnia
uwzględniła także

potrzeby dotychczasowych
mieszkańców Osiedla. W ra-
mach nowej inwestycji zo-
stanie wybudowany parking
wielopoziomowy, z którego
będą mogli korzystać człon-
kowie oraz właściciele
mieszkań, znajdujących się
w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej „Służew nad
Dolinką”. Po zakończeniu
budowy, teren sąsiadujący

z inwestycją, ulegnie grun-
townej renowacji, zostaną
dokonane nowe nasadzenia
zieleni, a w bliskim sąsiedz-
twie (ok. 200 m od realizo-
wanej inwestycji) powsta-
nie nowoczesny, plenerowy
kompleks rekreacyjno-wy-
poczynkowy, składający się
między innymi z zespołu
fontann, boiska do gry w
siatkówkę, bogato wyposa-
żonej siłowni plenerowej
oraz linarium dla dzieci. Bę-
dzie to już kolejne miejsce

na terenie Osiedla, na któ-
rym można aktywnie spę-
dzać czas w gronie rodziny,
przyjaciół i sąsiadów. 

Inwestycja „MOZARTA
– Dom nad Dolinką”
to doskonała okazja

do stania się częścią unikal-
nego na mapie Warszawy
miejsca, jakim jest Służew
nad Dolinką. Życie to sztu-
ka dokonywania dobrych
wyborów. Służew nad Do-
linką do takich należy. 

Spółdzielnie budują lepszy świat

WWiizzuuaalliizzaaccjjaa ppllaannoowwaanneeggoo tteerreennuu rreekkrreeaaccyyjjnneeggoo
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Prezydent Warszawy po-
wołała nowy zarząd Ursy-
nowa zaproponowany na
jednej z ostatnich sesji ra-
dy dzielnicy przez burmi-
strza Roberta Kempę. Od
ubiegłego poniedziałku no-
wi wiceburmistrzowie for-
malnie rozpoczęli pełnie-
nie swoich obowiązków.

Są to rekomendowany
przez PO Piotr Zalew-
ski oraz członkowie Ini-

cjatywy Mieszkańców Ursyno-
wa, koalicjanta Platformy, Woj-
ciech Matyjasiak i Łukasz Cioł-
ko. Decyzję w sprawie powoła-
nia na funkcję trzech wymie-
nionych powzięła prezydent
Warszawy, bowiem na sesji w
dniu 7 stycznia ursynowscy rad-
ni nie zdołali dojść do porozu-
mienia w sprawie składu zarzą-
du dzielnicy. Nowi włodarze Ur-
synowa są dobrze przygotowa-
ni merytorycznie do pełnienia
swoich funkcji. Wkrótce w skład
zarządu zostanie powołany Ra-
fał Miastowski, ale będzie mógł
objąć stanowisko dopiero po od-
wołaniu przebywającego na
zwolnieniu lekarskim Piotra
Machaja. 

Miastowski do ubiegłe-
go poniedziałku był
burmistrzem Bielan,

jednak prezydent postanowiła
rzucić go na odcinek ursynowski,
a rządzenie Bielanami powie-
rzyć radnemu dzielnicy Ursynów
Tomaszowi Mencinie. Ten ma-
jący polityczne podłoże manewr
spowodował spore zamieszanie
na Ursynowie. Na wtorkowej se-

sji miała zostać odwołana  z
funkcji przewodniczącej rady
dzielnicy Katarzyna Polak z PiS.
Aby przeprowadzić zmianę na
tym ważnym stanowisku koali-
cja PO - IMU - radna niezależna
(uciekinierka z klubu Nasz Ursy-
nów) musiała dysponować 13
głosami.   Zgodnie z ustawą To-
masz Mencina nie może łączyć
mandatu radnego dzielnicy z
funkcją burmistrza. W dniu sesji
nikt, włącznie z obecną podczas

obrad radcą prawną urzędu, nie
potrafił określić statusu Menciny
na daną chwilę - czy już jest bur-
mistrzem Bielan, czy jeszcze rad-
nym dzielnicy Ursynów. 

Zamieszanie wywołała sa-
ma prezydent Warsza-
wy zmieniając dzień wej-

ścia w życie jej zarządzenia o po-
wołaniu ursynowskiego radnego
na burmistrza Bielan z 12 na 14
stycznia. - Nie potrafię ustalić w
jakim charakterze siedzi dziś w

sali Tomasz Mencina - jest rad-
nym czy burmistrzem. Moim zda-
niem to kompromitacja służb pa-
ni prezydent - skomentowała sy-
tuację Katarzyna Polak, po czym
przerwała obrady do czasu roz-
strzygnięcia sporu prawnego i za-
przysiężenia Krystiana Malesy,
który wejdzie do ursynowskiej ra-
dy po wygaszeniu mandatu Men-
ciny. Było to chyba najlepsze wyj-
ście z sytuacji, bowiem wątpliwo-
ści Katarzyny Polak podzieliła tak-

że radca prawny urzędu, dowo-
dząc, że ogłoszenie pierwszego
rozporządzenia prezydent War-
szawy wywołało skutki w posta-
ci utraty mandatu radnego przez
Tomasza Mencinę i nie można te-
go zmienić. Prawniczka ratusza
nie chciała ostatecznie rozstrzy-
gnąć tej kwestii. 

Prezydent Warszawy
musiała sama wyzna-
czyć zarządy aż w

trzech dzielnicach - na Ursyno-
wie, na Bemowie i na Biela-
nach. To widoczny znak, że lo-
kalne komitety zaczynają zyski-
wać wśród wyborców coraz
większą popularność, bo w
2010 r. powyborcze zamiesza-
nie dotknęło tylko Ursynów,
gdzie lokalne ugrupowanie uzy-
skało znakomity wynik spycha-
jąc radnych PO do ław opozycji.
Po listopadowych wyborach PO
musi bronić swoich rubieży w
wielu częściach miasta. Na Be-
mowie radni z lokalnego komi-
tetu i renegaci z PO wbrew wo-
li partyjnej góry wybrali na bur-
mistrza Krzysztofa Zygrzaka,
jak również jego zastępców. Na
Pradze Płn. władzę wzięły lo-
kalne ugrupowania i PiS. Po-
dobna sytuacja ma miejsce we
Włochach i w Rembertowie. W
Wilanowie Platformę uratował
jeden mandat. Na Ochocie PO
musiała wejść w koalicję z lo-
kalnym ugrupowaniem i jest je-
go zakładnikiem. 

Do stołecznego ratusza
trafiły jednak skargi, że
wybory zarządów na

Pradze Płn. i Bemowie odbyły

się z naruszeniem procedury. Po-
noć analizowane są dokumenty
i stosowne decyzje mają zapaść
w przyszłym tygodniu. Czepia-
nie się procedur jest charaktery-
styczne dla każdej partii w Pol-
sce, której władza wymyka się z
rąk. Warszawski samorząd w
ogóle nie spełnia wymogów na-
rzuconych przez Europejską Kar-
tę Samorządu Terytorialnego i
Konstytucję RP, której art. 15
brzmi: “1. Ustrój terytorialny
Rzeczypospolitej Polskiej zapew-
nia decentralizację władzy pu-
blicznej.

2. Zasadniczy podział te-
rytorialny państwa
uwzględniający więzi

społeczne, gospodarcze lub kul-
turowe i zapewniający jednost-
kom terytorialnym zdolność wy-
konywania zadań publicznych
określa ustawa”. Tymczasem
władze stolicy sukcesywnie od-
bierają kompetencje radom
dzielnic. To, co w ostatnich la-
tach obserwujemy w Warszawie,
to już nawet nie centralizacja
władzy łamiąca ustawę zasad-
niczą, ale klasyczna dyktatura
silniejszego.

J ednak wynik ostatnich
wyborów jest jaki jest,
warszawiacy ponownie

powierzyli pełnię władzy Plat-
formie Obywatelskiej, więc
prawdopodobnie odpowiada
im sposób uprawiania polityki
w stołecznym samorządzie
przez przedstawicieli tej partii.
A głosu ludu nie godzi się kon-
testować. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

PPAASSSSAA:: GGrraattuulluujjeemmyy nnoommiinnaa-
ccjjii nnaa zzaassttęęppccęę bbuurrmmiissttrrzzaa UUrrssyy-
nnoowwaa,, ww kkttóórreeggoo ssaammoorrzząąddzziiee
ssttaałł ssiięę ppaann jjuużż wweetteerraanneemm......

WWOOJJCCIIEECCHH MMAATTYYJJAASSIIAAKK::
Powiedzmy raczej: jednym z
weteranów. To fakt, że w samo-
rządzie ursynowskim działam
już od dwudziestu lat, ale są
społecznicy, mający jeszcze
dłuższy staż, jak choćby nie-

zwykle zasłużony dla Zielone-
go Ursynowa Leszek Lenarczyk,
choć i na wysokim Ursynowie
nie brakuje długoletnich akty-
wistów. 

PPaammiięęttaa ppaann nnaa ppeewwnnoo
oośśmmiioolleettnnii ookkrreess 11999944-22000022,,
ggddyy UUrrssyynnóóww mmiiaałł ssttaattuuss ssaammoo-
ddzziieellnneejj ggmmiinnyy.. CCzzyy zz ppaannaa
ppuunnkkttuu wwiiddzzeenniiaa ttoo bbyyłłoo lleeppsszzee
rroozzwwiiąązzaanniiee??

Moim zdaniem – najlepsze,
ponieważ mieliśmy pełną swo-
bodę działania, mogąc decydo-
wać o najważniejszych posunię-
ciach inwestycyjnych. Pogodzi-
łem się już jednak z tym, że obo-
wiązuje nowa ustawa warszaw-
ska i staram się jak najefektyw-
niej działać wedle jej założeń. 

PPrroosszzęę pprrzzyyppoommnniieećć cczzyytteellnnii-
kkoomm „„PPaassssyy””,, ww jjaakkiicchh wwyyddzziiaa-
łłaacchh uurrssyynnoowwsskkiieeggoo rraattuusszzaa pprraa-
ccoowwaałł ppaann ww oossttaattnniicchh llaattaacchh......

Pracowałem w wydziale za-
sobów lokalowych, a wcześniej
infrastruktury. Znam zresztą do-
brze wiele wydziałów urzędu
dzielnicy, więc raczej nic mnie
nie może zaskoczyć. 

JJaakkiiee bbęęddąą ppaannaa kkoommppeetteennccjjee
jjaakkoo zzaassttęęppccyy bbuurrmmiissttrrzzaa??

Mam się zajmować między in-
nymi sprawami oświaty oraz ad-
ministracyjno-gospodarczymi,
w tym kwestiami zezwoleń. No-
minacja na stanowisko zastęp-
cy burmistrza to dla mnie wiel-
ka satysfakcja, a jednocześnie
sygnał dla kolegów z pracy, iż
taka ścieżka awansu, jaką ja
przeszedłem, jest możliwa. Mam
nadzieję, że uda mi się sprostać
czekającym mnie wyzwaniom. 

CCzzyy mmoożżee ppaann zzddrraaddzziićć,, jjaakkiiee
jjeesstt ppaannaa hhoobbbbyy??

Bardzo chętnie. Uwielbiam
otóż wycieczki górskie, jestem
też zapalonym motorowodnia-
kiem i często pływam swoja ło-
dzią po Zalewie Zegrzyńskim.
Ponadto interesuje mnie rozwój
gospodarczy najbardziej zanie-
dbanego regionu świata – Czar-
nej Afryki. Nie byłem wprawdzie
nigdy na tym kontynencie, ale
dużo o nim czytam. Zgromadzi-
łem już ponad 80 książek tyczą-
cych historii i gospodarki Czarne-
go Lądu, a także pozycji beletry-
stycznych. 
R o z m a w i a ł  M a c i e j  P e t r u c z e n k o  

Ursynów, 11 stycznia 2015 rok
Sz. P. Tomasz SIERADZ

Przewodniczący Klubu radnych 
Platformy Obywatelskiej RP

w radzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

List otwarty w sprawie wyboru 
Przewodniczącego rady Dzielnicy Ursynów 

i Komisji Edukacji
Szanowny Panie Przewodniczący,
Mając na uwadze troskę o dobro dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, jak również Rady Dzielni-

cy Ursynów, którą jako radni reprezentujemy, w związku ze zgłoszonym przez Państwa wnioskiem
o odwołanie Przewodniczącej Rady Dzielnicy Ursynów Katarzyny Polak, apelujemy o podanie do
publicznej wiadomości nazwiska nowego kandydata na to stanowisko.

W nawiązaniu do informacji, które docierają do nas z przestrzeni publiczno-medialnej, jakoby
to radna Teresa Jurczyńska-Owczarek była kandydatką na Przewodniczącą Rady Dzielnicy Ursy-
nów lub Przewodniczącą Komisji Edukacji, chcemy poinformować, że kandydatura ta byłaby nie-
właściwa i nie znalazłaby ona poparcia radnych opozycyjnych. 

Chcielibyśmy przypomnieć, że Przewodniczący Rady Dzielnicy, oprócz organizowania prac Ra-
dy Dzielnicy oraz prowadzenia jej obrad, ma jeszcze jedną niepisaną funkcję - reprezentowania ca-
łej Rady oraz kształtowania jej pozytywnego wizerunku, a także wizerunku dzielnicy. Kandydat
na tę funkcję powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Do tej pory, mimo różnic politycznych,
radni w różnych kadencjach wybierali godnych reprezentantów, tj.: Przewodniczący Jerzy Kubic-
ki, Michał Matejka, prof. Lech Królikowski, Katarzyna Polak. Wszystkie te osoby zawsze godnie re-
prezentowały naszą radę. Ewentualne wskazanie radnej Teresy Jurczyńskiej – Owczarek na stano-
wisko Przewodniczącej Rady przez największy klub radnych w radzie Dzielnicy Ursynów mogło-
by zostać odebrane, jako odejście od dotychczasowej praktyki. W naszym przekonaniu osoba, któ-
ra ma niewyjaśnione sprawy związane z tzw. aferą „Zaułka Wilanów” oraz która w sposób niegod-
ny funkcji radnego, w sposób niekoleżeński i nieuczciwy, zachowała się wobec byłego Przewod-
niczącego Klubu Radnych Nasz Ursynów, czego skutkiem była utrata przez niego mandatu radne-
go, nie może piastować tak ważnych i eksponowanych w naszej dzielnicy funkcji. 

Nie mamy tu tylko na myśli wymiaru politycznego - koalicja pod przywództwem Platformy Oby-
watelskiej, posiadając większość może przegłosować każdą kandydaturę na Przewodniczącego Ra-
dy Dzielnicy Ursynów czy Przewodniczącego Komisji Edukacji. Nie możemy zapominać o wymia-
rze etycznym ursynowskiej polityki samorządowej, którą wszyscy kształtujemy. Z tych samych po-
wodów uważamy, że kandydatura Teresy Jurczyńskiej – Owczarek na Przewodniczącą Komisji Edu-
kacji byłaby również trudna do zaakceptowania, szczególnie że mamy tu do czynienia z ważną ko-
misją, która kształtuje wizerunek ursynowskiej oświaty. Nie zgadzamy się, aby ten wizerunek, któ-
rym się wszyscy szczycimy, został nadszarpnięty. Osoba stojąca na czele, czy to Rady, czy Komisji
Edukacji powinna być wzorem do naśladowania dla ursynowskiej młodzieży. Radna Teresa Jur-
czyńska-Owczarek jest osobą o wątpliwej reputacji i takim wzorem bez wątpienia nie jest. 

Niniejszego apelu proszę nie odbierać jako ingerowanie w Państwa wewnętrzne relacje koali-
cyjne, a jedynie jako wyraz troski o zachowanie odpowiednich standardów i szacunku do Rady Dziel-
nicy Ursynów m.st. Warszawy. 

Głęboko wierzymy, że nasz apel zostanie przez Państwa odpowiednio potraktowany i że kandy-
dat na funkcję Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursynów zostanie przedstawiony odpowiednio
wcześniej do wiadomości publicznej. 

Przesyłamy wyrazy szacunku
P a w e ł  L E N A R C Z Y K

P r z e w o d n i c z ą c y  K l u b u  r a d n y c h  
„ N a s z  U r s y n ó w ”

B a r b a r a  R Y L S K A
P r z e w o d n i c z ą c a  K l u b u  r a d n y c h

„ P r a w o  i  S p r a w i e d l i w o ś ć ”

Kim pan właściwie jest Tomaszu Mencina? – pytała przewodnicząca Katarzyna Polak

Obsesyjne sesji przerywanie...
FOTO LECH KOWALSKI

Wojciech Matyjasiak: 20 lat w samorządzie Ursynowa

Tu oświata, tam Afryka dzika...

WWOOJJCCIIEECCHH MMAATTYYJJAASSIIAAKK (Inicjatywa Mieszkańców Ursyno-
wa), obecnie zastępca burmistrza Ursynowa, urodzony w War-
szawie, mieszka na Ursynowie od 34 lat. Od 1991 w Ursynow-
sko-Natolińskim Komitecie Obywatelskim „Solidarność”. Był
radnym dzielnicy-gminy Warszawa-Mokotów, a w latach 1998-
2002 z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność przewodniczą-
cym Rady Gminy Ursynów. Od ponad 30 lat członek Społeczne-
go Komitetu Budowy Metra.  

FOTO LECH KOWALSKI
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Z końcem ubiegłego roku
upłynęło 20 lat od momen-
tu, gdy Ursynowem zaczęli
rządzić burmistrzowie.
Obecnie mamy już siódme-
go włodarza dzielnicy –
Roberta Kempę. 

Najpierw lokalnym
wielkorządcą został
absolwent SGGW Sta-

nisław Faliński, który przez dwie
kadencje stał na czele samodziel-
nej gminy Ursynów. W tym okre-
sie zbudowano aleję Komisji
Edukacji Narodowej, opracowa-
no projekt nowoczesnego ratu-
sza, ruszyła też ważna inwesty-
cja, jaką była hala sportowo-wi-
dowiskowa -przy Pileckiego
(Arena Ursynów). A najbardziej
rzucała się w oczy rozbudowa
Kabat, skąd w 1995 pojechało
do Śródmieścia metro. 

Dr Faliński, zapalony ro-
werzysta, zapoczątko-
wał wytyczanie na Ur-

synowie ścieżek rowerowych. W
karierze zawodowej był doradcą
prezesa BGŻ, kierownikiem Dzia-
łu Form Dokumentalnych Pol-
skiego Radia i TVP. Ostatecznie
skoncentrował się na pracy na-
ukowej, współpracując między
innymi z Collegium Civitas, gdzie
wykłada kwestie związane z sa-
morządem terytorialnym, gospo-
darką komunalną, polityką roz-
woju regionalnego oraz admini-
stracją publiczną. W działalności
społecznej zapisał dwa ważne
rozdziały jako radny Mokotowa i
i członek Rady Warszawy. 

Gdy Ursynów przestał
być samodzielną gmi-
ną, burmistrzem na

poły ubezwłasnowolnionej dziel-
nicy został absolwent Politechni-
ki Warszawskiej (Wydział Elek-
tryczny) Tomasz Sieradz, czło-
wiek nadzwyczaj wszechstron-
nie wykształcony. Po studiach
politechnicznych ukończył bo-
wiem podyplomowe studium na
Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego, a
także podyplomowe studia w
Szkole Głównej Handlowej,
zdawszy w dodatku egzamin, po
którym może być członkiem rad
nadzorczych w spółkach Skar-
bu Państwa. Jest też licencjono-
wanym zarządcą nieruchomo-
ści. Nic dziwnego, że człowieko-
wi z takim przygotowaniem po-
wierzono w pewnym momencie
obowiązki wiceprezydenta War-
szawy (1999-2002). 

Następcą Tomasza Siera-
dza (obecnie radnego
Ursynowa) został wy-

wodzący się z Poznania doktor
psychologii Andrzej Machowski,
były asystent posła Tadeusza Ma-
zowieckiego. Później sam rów-
nież wybrany na posła. W 2006
rywalizował z Donaldem Tu-
skiem o stanowisko szefa Platfor-
my Obywatelskiej. Za czasów Ma-
chowskiego, któremu bardzo do-
brze współpracowało się z wice-
burmistrzem Arturem Jagnieżą
z PiS, stanął ursynowski ratusz i
otwarto stadion piłkarsko-lekko-
atletyczny przy Koncertowej. 

Po Machowskim na fotelu
burmistrza Ursynowa za-
siadł prawnik Tomasz

Mencina (dziś włodarz Bielan),
któremu podstawił nogę ekspan-
sywny radny Piotr Guział. Wedle
Guziała urzędnicy Menciny nie
dopilnowali, by w terminie wyeg-
zekwować kary umowne, jakie w
związku z opóźnieniami budowy
hali przy Pileckiego zobowiązany
był zapłacić Mostostal Eksport. Po-
nieważ zgodnie z wyrokiem sądu
mogło chodzić nawet o 120 mln
złotych, pani prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz poprosiła To-
masz Mencinę o ustąpienie ze sta-
nowiska. Sprawa kar umownych
stała się w końcu przedmiotem
kasacji. Sąd Najwyższy orzekł, że
termin dochodzenia roszczeń
przez urząd ursynowski nie został
wcale przekroczony. Mencina
triumfował, ale ostatecznie zapła-
cona kara okazała się o wiele
mniejsza od spodziewanej. 

Po ustąpieniu Menciny
burmistrzem została ko-
lejna przedstawicielka

PO, mieszkanka Woli Urszula
Kierzkowska, uznana za Miss Sa-
morządu Stołecznego. Długo
jednak nie zagrzała miejsca na
Ursynowie, bo partia powierzy-
ła jej burmistrzowanie macierzy-
stej dzielnicy, a ostatnio przerzu-
ciła Kierzkowską do Ursusa.

W2010 doszło w ursy-
nowskim ratuszu do
małej rewolucji.

Chociaż najwięcej mandatów w
radzie zdobyła PO, sąsiedzkie

stowarzyszenie Nasz Ursynów
wywalczyło niewiele mniej i za-
wierając koalicję z PiS-em prze-
jęło stery. Burmistrzem został z
jego ramienia wieczny buntow-
nik samorządowy Piotr Guział,
który w sprawowaniu tej funkcji
okazał się nadzwyczaj aktywny,
a pod koniec kadencji próbował
nawet aspirować do stanowiska
prezydenta miasta, zadowala-
jąc się ostatecznie członko-
stwem w Radzie Warszawy. W
nowej konfiguracji politycznej
na Ursynowie większość w ra-
dzie utrzymała początkowo ko-
alicja NU – PiS, wsparta przez
Michała Radziwiłła (Inicjatywa
Mieszkańców Ursynowa), ale
gdy radna NU Teresa Jurczyń-
ska-Owczarek przeszła na stro-
nę Platformy, sytuacja się od-
wróciła i burmistrzem wybrano
na najbliższe cztery lata kolej-
nego poznaniaka Roberta Kem-
pę (PO), który na szczęście od
wielu lat mieszka na Ursynowie,
a doświadczenie samorządowe
zdobył jako wiceburmistrz Pra-
gi Południe. W perspektywie
nadchodzącego czterolecia
można liczyć, że nowy bur-
mistrz będzie miał o wiele lep-
szą współpracę z panią prezy-
dent niż Guział, który w 2013
zorganizował referendum w
sprawie jej odwołania. Jak się
ta współpraca ułoży w praktyce,
będziemy mogli się już wkrótce
przekonać.

R a f a ł  K o s
F o t o  L e c h  K o w a l s k i

Krótka historia burmistrzów Ursynowa 1994–2015

Na razie – do siedmiu razy sztuka

SSttaanniissłłaaww FFaalliińńsskkii TToommaasszz SSiieerraaddzz AAnnddrrzzeejj MMaacchhoowwsskkii TToommaasszz MMeenncciinnaa UUrrsszzuullaa KKiieerrzzkkoowwsskkaa PPiioottrr GGuuzziiaałł

OObbeeccnnyy bbuurrmmiissttrrzz RRoobbeerrtt KKeemmppaa

BBuurrmmiissttrrzzoowwiiee UUrrssyynnoowwaa

GGmmiinnaa UUrrssyynnóóww ((11999944-22000022))
SSttaanniissłłaaww FFaalliińńsskkii 
(Unia Wolności)
DDzziieellnniiccaa UUrrssyynnóóww
TToommaasszz SSiieerraaddzz (Platforma Obywatelska) 2002-2003
AAnnddrrzzeejj MMaacchhoowwsskkii (Platforma Obywatelska) 2003-2006
TToommaasszz MMeenncciinnaa (Platforma Obywatelska) 2006-2009
UUrrsszzuullaa KKiieerrzzkkoowwsskkaa (Platforma Obywatelska) 2009-2010
PPiioottrr GGuuzziiaałł (Nasz Ursynów) 2010-2014
RRoobbeerrtt KKeemmppaa (Platforma Obywatelska) od 2014
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Choć od listopadowych wyborów samo-
rządowych minęły prawie dwa miesiące,
do dziś sytuacja polityczna na Ursyno-
wie nie jest w pełni klarowna. Liczne
wolty polityczne, przerwane sesje i wza-
jemne oskarżenia padające z mównicy
mogą interesować lokalnych polityków,
ale z pewnością nie służą mieszkańcom i
uniemożliwiają realną pracę na rzecz
naszej dzielnicy.  

W miniony wtorek został wreszcie powołany
zarząd dzielnicy, co daje nadzieję na zakończenie
utarczek słownych i rozpoczęcie konkretnych dzia-
łań. Wśród nowych zastępców burmistrza Rober-
ta Kempy znaleźli się dwaj reprezentanci Inicjaty-
wy Mieszkańców Ursynowa, co w moim odczuciu
pozwoli tchnąć więcej “oddolnego” spojrzenia w
działania urzędu.

Nasze stowarzyszenie powstało jako całkowicie
niezależny ruch społeczny. Nie zostało założone
przez zbuntowanych radnych, nie było też meta-
morfozą jakiegoś bytu politycznego. Stąd też na-
sze spojrzenie na sprawy dzielnicy opiera się
przede wszystkim na punkcie widzenia miesz-
kańców. Mamy mnóstwo pomysłów na dobre
zmiany na Ursynowie i w tym zakresie liczymy na
współpracę ponad podziałami polityczno-samo-
rządowymi. Chcemy też w jak najszerszym stop-
niu zachęcać mieszkańców Ursynowa do udziału
w podejmowaniu decyzji na temat naszej dzielni-
cy. W końcu to każdy z nas najlepiej wie co jest po-
trzebne w jego sąsiedztwie.

Moim zdaniem nasi samorządowcy zbyt wiele
uwagi poświęcają indywidualnym rozgrywkom.
Przykre jest, że koalicja PiS - Nasz Ursynów nie po-
trafiła się pogodzić z utratą władzy  i uniemożli-
wiła demokratyczny wybór zarządu na sesji Rady
Dzielnicy w dniu 7 stycznia. W efekcie, ze wzglę-
du na upływ ustawowego terminu, zarząd powo-
łała Pani Prezydent, oczywiście w składzie uzgod-
nionym przez koalicję PO-IMU. To jednak wywo-
łało dalsze komplikacje prawne z powodu plano-
wanego powołania radnego Tomasza Menciny
na stanowisko burmistrza Bielan i wynikającej z
tego utraty mandatu radnego.

Mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości praw-
ne zostaną szybko wyjaśnione, a opozycja pogo-

dzi się ze swoją obecną rolą. Tylko wówczas bę-
dzie możliwa sprawna współpraca wszystkich
radnych, niezależnie od różnic klubowych. Wie-
rzę, że każdemu z nich zależy na realizowaniu
spraw ważnych dla dzielnicy, takich jak budowa
nowych szkół, poprawa bezpieczeństwa drogo-
wego czy też dbanie o ursynowską zieleń. Pamię-
tajmy, że dziura w chodniku jest apolityczna. I
każdy powinien dążyć do tego żeby ją po prostu
załatać. 

A n t o n i  P O M I A N O W S K I
P r e z e s  z a r z ą d u  I M U

Ostatnia sesja Rady Dziel-
nicy Ursynów poświęcona
miała być w głównej mie-
rze powołaniu komisji me-
rytorycznych. Porządek
obrad  musiał zostać roz-
szerzony o wniosek złożo-
ny przez klub Radnych PO
na poprzedniej sesji. 

Wniosek dotyczył odwołania
dopiero przecież wybranej
jednogłośnie Przewodniczącej
Rady Katarzyny Polak z PiS. Mo-
tywacja złożonego wniosku by-
ła jednoznaczna:  zmienił się
układ sił w radzie dzielnicy. Ma-
my większość w radzie (13 gło-
sów) – tłumaczył przewodniczą-
cy klubu radnych PO – więc
chcemy mieć również Przewod-
niczącego Rady wskazanego

przez nasz klub. No cóż czysta
arytmetyka  i polityka.

Na ponownie objęcie rządów
na Ursynowie PO czekała cztery
lata i wiadomo było, że  zrobi
wszystko, żeby odzyskać wła-
dzę. Nieważne, kto  do nas do-
łączy, ważna jest większość,
choćby niewielka, bo przy 13

głosach trudno mówić o
większości stabilne. Nieważne,
kto nas wesprze, może być na-
wet radna Teresa Jurczyńska-
-Owczarek, najbardziej kryty-
kowana i wyśmiewaną w po-
przedniej  kadencji przez rad-
nych PO,  ważna jest większość,
bo to zapewni obsadzanie  sta-
nowisk – uważali radni PO. I tu
wpadli w pułapkę, jaką  zgoto-
wały jej służby Pani Prezydent.

Okazało się bowiem, że na bur-
mistrza Bielan został powołany
radny Tomasz Mencina z PO.
Zarządzenie zostało wydane i
upublicznione w Biuletynie In-
formacji Publicznej. Z treści za-
rządzenia  wynikało,  że wcho-
dzi ono w życie w dniu podjęcia,
a więc 12 stycznia br. Następne-
go dnia dokonano korekty i
przygotowano tekst jednolity
zarządzenia, z którego wynika-
ło, że   wchodzi ono w życie 14
stycznia. W oczywisty sposób
powstał problem prawny, czy
radny Tomasz Mencina może
podpisać listę obecności na se-
sji rady, a tym samym czy może
głosować. Wobec oczywistych
wątpliwości prawnych, których
nie można było rozwiązać w
trakcie trwania sesj,i Przewod-
nicząca Rady zmuszona była
sesje przerwać do czasu wyja-
śnienia  kwestii przez służby Pa-
ni Prezydent i otrzymania jed-
noznacznej interpretacji praw-
nej.  Propozycja procedowania
punktów obrad związanych z
powołaniem komisji  meryto-
rycznych  nie  uzyskała zgody
szefa klubu radnych Tomasza
Sieradza. Jak sam stwierdził,
dla PO jest ważniejsze  odwoła-
nie Przewodniczącej Rady i po-
wołanie kandydata wskazanego
przez PO. Tak więc mieszkańcy
Ursynowa będą  musieli pocze-
kać aż komisje merytoryczne w
dzielnicy zaczną działać, gdyż o
tym kiedy i jakie komisje po-
wstaną, zadecyduje klub PO.
Komentarz w tej sprawie wyda-
je się zbędny.

E w a  C y g a ń s k a
W i c e p r z e w o d n i c z ą c a  R a d y

D z i e l n i c y  U r s y n ó w

O co chodzi ursynowskiej Platformie Polityczne wolty nie służą mieszkańcom

Stołki najważniejsze... Kogo boli utrata władzy
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W opisywanej w Passie sprawie
przekazania przez miasto spad-
kobiercom byłych właścicieli
atrakcyjnej nieruchomości przy
ul. Narbutta 60 na Mokotowie
stanowisko zajęła ostatnio Pro-
kuratura Generalna. 

Wmaju 2014 r. stołeczne Biu-
ro Gospodarki Nierucho-
mościami wydało w imie-

niu prezydent Warszawy decyzję o
zwrocie (przyznaniu prawa własności
czasowej) spadkobiercom byłego wła-
ściciela nieruchomości przy ul. Narbut-
ta 60. Decyzja zawiera dane, które są
sprzeczne ze stanem faktycznym, co
powinno czynić ją nieważną z mocy
prawa. Widnieje w niej m.in. zapis “...z
tytułu nabycia (działki przy ul. Narbut-
ta 60 przez Jerzego R.) na mocy aktu
kupna z dnia 11 stycznia 1947 r., ze-

znanego w kancelarii Bronisława Czer-
nica, notariusza w Warszawie”. Jest to
ewidentna nieprawda, bowiem z aktu
notarialnego wynika w sposób niezbi-
ty, iż nie był on “zeznany” w kancelarii,
lecz poza nią w gruzach powojennej
Warszawy.

Akt notarialny stanowiący pod-
stawę roszczenia sporządzo-
ny w nader niejasnych i podej-

rzanych okolicznościach, bowiem zo-
stał spisany nie przez notariusza Czer-
nica, lecz przez ktoś o nazwisku Any-
żewski podającego się za jego zastępcę.
Poza tym Anyżewski posłużył się okrą-
głą pieczęcią notariusza Czernica, co
nie było i nie jest praktykowane w żad-
nym notariacie. Mając do czynienia z
tak podejrzanym dokumentem urzęd-
nicy BGN byli zobowiązani do zachowa-
nia szczególnej staranności i rzetelnego

zweryfikowania go. Należało spraw-
dzić, czy osobnik o nazwisku Anyżew-
ski istniał, a jeżeli tak czy faktycznie był
zastępcą notariusza Czernica i w stycz-
niu 1947 r. posiadał PISEMNE pełno-
mocnictwo od swojego chlebodawcy
upoważniające go do sporządzania ak-
tów notarialnych poza notariatem, a
tym samym prawo posługiwania się
osobistą pieczęcią notariusza Bronisła-
wa Czernica? (obok pieczęci na akcie
widnieje nieczytelny bohomaz bez do-
pisku “z upoważnienia”). Nawet jeśli
Anyżewski posiadał pełnomocnictwo
należało zweryfikować, czy według ów-
czesnych przepisów notariusz mógł
przekazać, ot, tak sobie, osobistą pie-
częć osobie trzeciej i zlecić jej sporządza-
nie aktów notarialnych poza własną
kancelarią. 

Nie uczyniono tego uchybiając
elementarnym obowiązkom
służbowym. A decyzja skut-

kuje przekazaniem osobom prywat-
nym majątku komunalnego wielkiej
wartości. Kolejnym elementem jest
kwestia prawna, którą powinien roz-
strzygać sąd, a nie urzędnicy BGN: czy
Marian Lewandowski (zbywający) miał
prawo sprzedać w styczniu 1947 r. Je-
rzemu R. (osobie prywatnej) nierucho-
mość nie będącą już formalnie jego
własnością, ponieważ na mocy dekre-
tu z 1945 r. stała się ona własnością
gminy Warszawa? Z naszej wiedzy, po-
chodzącej od osób zawodowo zajmują-
cych się kwestiami zwrotów, wynika, że
nie. Pan Lewandowski mógł sprzedać
jedynie roszczenia do nieruchomości,
ponieważ działka została w 1945 r. sko-
munalizowana.

Mieszkańcy budynku Narbut-
ta 60 złożyli wniosek do pre-
zydent Hanny Gronkiewicz

- Waltz o wstrzymanie wykonania obar-
czonej wadą decyzji i o zbadanie za-
sadności roszczenia przez sąd. Podob-
ny wniosek złożyła we wrześniu redak-
cja Passy. Tradycyjnie prezydent stolicy
nie odpowiedziała na skierowane do
niej pisma. Mieszkańcy powiadomili
również Prokuraturę Rejonową Śród-
mieście - Północ o uzasadnionym podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa z art.
231 przez urzędników BGN. Stanowi-
sko prokuratury oburzyło lokatorów.
Odmówiono bowiem wszczęcia postę-
powania i poinformowano ich o tym
fakcie zwykłym zawiadomieniem pod-
pisanym przez kancelaryjnego urzędni-
ka. Odmowa powinna być przekazana
lokatorom w formie postanowienia, za-
wierać uzasadnienie, a przede wszyst-
kim wskazówkę do kogo i w jakim ter-
minie mogą się odwołać. 

Wdniu 30 grudnia ub.r. Pro-
kuratura Generalna skiero-
wała do Prokuratury Apela-

cyjnej w Warszawie pismo “celem spo-

wodowania przeprowadzenia stosow-
nego postępowania”. 14 stycznia redak-
cja tygodnika Passa złożyła w stołecz-
nym ratuszu ponowny wniosek o
wstrzymanie wykonania decyzji w spra-
wie zwrotu nieruchomości przy Narbut-
ta 60 i przekazanie roszczenia spadko-
bierców byłych właścicieli do sądu, aby
niezawisły organ zbadał jego zasad-
ność. Mając na względzie stanowisko
Prokuratury Generalnej, redakcja ty-
godnika Passa poinformowała również
Prokurator Rejonową Warszawa Śród-
mieście - Północ Agnieszkę Muł o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa z art.
231 przez urzędników BGN. Do zawia-
domienia dołączona została bogata do-
kumentacja dotycząca tej pełnej nie-
wiadomych sprawy.    

Osobną kwestią związaną z
przekazaniem osobom pry-
watnym budynku Narbutta

60 jest przejęcie 10 lokali mieszkalnych
stanowiących własność miasta. Cztery
pozostałe mieszkania zostały wykupio-
ne. Miasto ma więc we Wspólnocie
Mieszkaniowej Narbutta 60 aż 71 proc.
udziałów. Okazuje się, że w robieniu
dobrze spadkobiercom właściciela nie-
ruchomości przy ul. Narbutta 60 prze-
ścigali się także urzędnicy dzielnicy Mo-
kotów. Mimo że posiadali wiedzę, iż do
nieruchomości są roszczenia, nie żało-
wali grosza na remonty i pompowali w
budynek publiczne pieniądze.  

W2000 r. gruntownie odno-
wiono klatkę schodową.
Stara farba została usunię-

ta, ściany wygładzono gipsem i poma-
lowano. W październiku 2005 r. wy-
mieniono piony kanalizacyjne, insta-
lacje centralnego ogrzewania i elek-
tryczną. Następnym krokiem była wy-
miana okien, drzwi i parapetów na klat-
ce schodowej, którą ponownie pomalo-
wano. W 2011 r. ocieplono budynek
od podwórza, jak również strop nad
bramą wejściową. Nie zapomniano tak-
że o położeniu nowego pokrycia da-
chowego, regeneracji kominów,
uszczelnieniu instalacji gazowej i za-
łożeniu nowych rynien. Pomieszcze-
nia pralni i suszarni przygotowano w
2012 r. pod węzeł cieplny, aby nowy
właściciel mógł bez większych kosz-
tów podłączyć do budynku ciepłą wo-
dę i odłączyć piecyki gazowe. W roku
2013, a więc kilkanaście miesięcy przed
wydaniem decyzji o zwrocie nierucho-
mości, dzielnica Mokotów pokryła po-
nad 70 proc. kosztów związanych z od-
nowieniem elewacji budynku od stro-
ny ulicy. Kosztem podatników  dopro-
wadzono budynek do stanu lepszego,
niż ten w jakim znajdował się po wybu-
dowaniu. W chwili obecnej dom nie
wymaga nakładów, więc z czystym ser-
cem można go zwrócić spadkobiercom
byłego właściciela.

Ale to nie jest koniec skandalu.
Nowi właściciele będą mogli
przejąć działkę pod budyn-

kiem dopiero po wykupieniu od miasta
10 mieszkań komunalnych. Zajrzyjmy
do operatu szacunkowego z 2013 r. spo-
rządzonego na zlecenie urzędu dzielni-
cy Mokotów. Dokument ten po inter-
wencjach lokatorów nagle zniknął z akt
sprawy. 10 mieszkań o łącznej po-
wierzchni 466 m2., wyceniono na
1.885.090 zł, co oznacza, że metr kwa-
dratowy w jednej z najlepszych lokali-
zacji Warszawy, w wyremontowanym
kameralnym budynku kosztuje prze-
ciętnie ok. 4 tys. zł. Mokotowski urząd
przyjął operat, uznał więc tym samym
wycenę za prawidłową. W sytuacji kie-
dy w tym rejonie opłaty z tytułu użytko-
wania gruntów wzrosły ostatnio o 250
proc., urząd sprzedaje mieszkania oso-
bom prywatnym grubo poniżej ceny
rynkowej. To sprawa nie tylko dla pro-
kuratura, ale także dla Urzędu Skarbo-
wego, który szarego obywatela potrafi
bezlitośnie ścigać za zaniżenie ceny
kupna/sprzedaży nieruchomości. 

Wświetle faktów odpowiedź
mokotowskiego ZGN na
wątpliwości lokatorów Na-

rbutta 60 można uznać za komiczną,
lub po prostu bezczelną: “W odpowiedzi
na Pani maila w sprawie Narbutta 60
informuję, że remonty przedmiotowego
budynku były wykonywane przez
Wspólnotę Mieszkaniową i finansowa-
ne z jej funduszy, na które składają się
wszyscy współwłaściciele, a nie bezpo-
średnio z funduszu miasta” - dowodzi w
swoim piśmie Adam Jankowski z Dzia-
łu Skarg, Interwencji i Kontroli We-
wnętrznej ZGN Mokotów. Urzędnik Jan-
kowski albo jest niekompetentny, albo
roztargniony, albo też usiłuje w sposób
nieudolny chronić dobre imię swojej fir-
my. Z jego pisma wynika bowiem, że
gigantyczne remonty budynku Narbut-
ta 60 finansowali wyłącznie mieszkań-
cy 4 lokali posiadający zaledwie 29 proc.
udziałów we wspólnocie, natomiast po-
siadające aż 71 proc. udziałów miasto
nie wyłożyło na ten cel nawet jednej zło-
tówki. Trudno w to uwierzyć. Aby defi-
nitywnie rozwiać wątpliwości kierujemy
do rzecznika dzielnicy Mokotów pytanie
w trybie ustawy Prawo prasowe, jaką
dokładnie kwotę przeznaczył ZGN od
2000 r. na remont kamienicy przy Na-
rbutta 60. Przypominamy, że udzielenie
nam precyzyjnej odpowiedzi na zadane
pytanie jest ustawowym obowiązkiem
samorządowej i państwowej admini-
stracji.

Mamy nadzieję, że odpowied-
nie instytucje i organy do-
kładnie zbadają sprawę,

która waży kilkanaście milionów zło-
tych z publicznej kasy. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Blisko 120 tys. wolonta-
riuszy zebrało 4 645 863
zł. Suma ta rośnie w bły-
skawicznym tempie. Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej
Pomocy pod dyrekcją Jur-
ka Owsiaka zagrała już
23. raz. 

W tym roku pod hasłem: “Dla
podtrzymania wysokich standar-
dów leczenia dzieci na oddzia-
łach pediatrycznych i onkolo-
gicznych oraz godnej opieki me-
dycznej seniorów.” 

W ubiegłą niedzielę na ulicach
mogliśmy spotkać wolontariu-
szy Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Za każdy datek
wrzucony do puszki ochotnicy
przyznawali czerwone serdusz-
ko z nazwą fundacji. We wszyst-
kich ursynowskich sztabach w
23. Finale WOŚP wzięło udział
392 wolontariuszy, m. in.
uczniowie  LXIII LO. im. Lajosa
Kossutha, Gimnazjum nr 9 Spo-

łecznego Towarzystwa Oświa-
towego.

Dzień Finału obfitował w róż-
ne atrakcje.  W ramach zbiórki w
Szkole Podstawowej nr 300 od-
był się „Mały Finał WOŚP”. Dzie-
ci miały okazję wziąć udział w
licznych grach i zabawach, ta-
kich jak pokazy kaligrafii japoń-
skiej. Najmłodsi przygotowali
także bogaty program artystycz-
ny; pokazy taneczne oraz wy-
stęp chóru szkolnego. 

Ponadto w Szkole Podstawo-
wej nr 16 im. Tony’ego Halika
uczniowie pięknie zaprezento-
wali się na scenie podczas Kon-
certu Noworocznego, w ramach
którego zlicytowano gadżety.
Zdobyte pieniądze zostały prze-
kazane na rzecz 23. Finału
WOŚP.

Ważnym punktem Finału jest
licytacja. W tym roku złote ser-
duszko sprzedano za 1 355 102
zł, a złote karty telefoniczne za

303 497 zł. Suma zebranych
środków z aukcji wynosi 1 892
303 zł. Wciąż można walczyć o
przejazd Cadillakiem, który wo-
ził Józefa Piłsudskiego, obiad w
Belwederze, kolarzówkę z auto-
grafem Owsiaka, wizytę na pla-
nie rodzinka.pl, unikatową su-
kienkę Joanny Krupy czy  platy-
nową płytę zespołu Coma. Au-
kcje potrwają do połowy lutego.

Kulminacyjnym punktem 23.
Finału było “Światełko do nie-
ba”, które przyciągnęło pod PKiN
tysiące warszawiaków. 

Około 8 marca zostanie poda-
na  oficjalna suma zebranych pie-
niędzy podczas tegorocznego Fi-
nału, jednak już w poniedziałek
Jerzy Owsiak podsumował efek-
ty pracy Fundacji: “Polska znowu
wspaniale zagrała. Nikt takiej Or-
kiestry na świecie nie robi. Tylko
Polacy potrafią robić coś tak nie-
prawdopodobnego.”

M a g d a l e n a  Z w o l a k

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała 23. raz!

Kolejna bariera została przełamana...

Skandalu związanego z przekazaniem spadkobiercom budynku Narbutta 60 ciąg dalszy

Prokurator pobudza podwładnych do działania
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JJeeggoo zzaassttęęppccaammii bbęęddąą:: MMoonniikkaa GGoołłęębbiieewwsskkaa-KKoozzaakkiieewwiicczz,, ZZddzziissłłaaww MMaarreekk SSzzcczzeekkoottaa,, KKrrzzyysszzttooff
SSkkoolliimmoowwsskkii ii KKrrzzyysszzttooff RRiinnaass.. WWyybboorryy nnoowweeggoo ZZaarrzząądduu DDzziieellnniiccyy MMookkoottóóww ooddbbyyłłyy ssiięę ww śśrrooddęę 77
ssttyycczznniiaa ww CCeennttrruumm KKuullttuurryy „„ŁŁoowwiicckkaa”” ppooddcczzaass IIII SSeessjjii RRaaddyy DDzziieellnniiccyy MMookkoottóóww.. GGrraattuulluujjeemmyy ii
żżyycczzyymmyy oowwooccnneejj pprraaccyy nnaa rrzzeecczz mmiieesszzkkaańńccóóww MMookkoottoowwaa..

M M

Pod auspicjami prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz
odbywa się Plebiscyt na
Najlepszych Sportowców
Warszawy 2014. Głosować
można do 6 lutego.

Swoich faworytów w katego-
riach najlepszy sportowiec oraz
impreza roku można wskazać
na stronie internetowej:
www.plebiscyt.um.warszawa.pl.
W innych kategoriach wyboru
dokona kapituła pod przewod-
nictwem Ireny Szewińskiej. Nie-
trudno zauważyć, że wielką fa-
worytką Plebiscytu jest lekko-
atletka Skry Anita Włodarczyk,
która zdobyła na mistrzostwach
Europy w Zurychu złoty medal
w rzucie młotem, a potem usta-
nowiła w tej konkurencji rekord
świata. 

Uroczyste ogłoszenie wyni-
ków głosowania kibiców i Kapi-
tuły odbędzie się 13 lutego w
Arenie Ursynów i będzie połą-
czone z Balem Mistrzów Sportu
Warszawy.

r k

OOttoo nnoommiinnoowwaannii ddoo ttyyttuułłuu
NNaajjppooppuullaarrnniieejjsszzyy SSppoorrttoowwiieecc

RRookkuu 22001144 ::

MMaarrttaa FFiiddrryycchh,, szermierka na
wózkach - Integracyjny Klub
Sportowy AWF Warszawa, tre-
ner Marek Gniewkowski;

MMaałłggoorrzzaattaa JJaannkkoowwsskkaa,, tenis
stołowy - Integracyjny Klub
Sportowy AWF Warszawa, tre-
ner Elżbieta Madejska;

RRaaddoossłłaaww KKaawwęęcckkii,, pływanie
- AZS-AWF Warszawa, trener Pa-
weł Słomiński;

PPaawweełł KKoorrzzeenniioowwsskkii,, pływa-
nie - AZS-AWF Warszawa, tre-
ner Robert Białecki;

AArrttuurr KKuucciiaappsskkii,, biegi średnio-
dystansowe - AZS-AWF Warsza-
wa, trener Andrzej Wołkowycki;

OOkkttaawwiiaa NNoowwaacckkaa,, pięciobój
nowoczesny - Stowarzyszenie
“Pięciobój Polski-CWKS Legia”,
trener Zbigniew Katner;

DDaarriiuusszz PPeennddeerr,, szermierka
na wózkach - Integracyjny Klub
Sportowy AWF Warszawa, tre-
ner Marek Gniewkowski;

MMaarrcciinn RRuuddaawwsskkii,, żeglarstwo
laser radial - MKS Dwójka War-
szawa, trener Sławomir Kali-
nowski;

YYaarreedd SShheegguummoo,, bieg mara-
toński - AZS-AWF Warszawa, tre-
ner Janusz Wąsowski;

JJoonnaasszz SStteellmmaasszzyykk,, żeglarstwo
laser radial - KS ‘’Spójnia War-
szawa’’, trener Dariusz Czapski;

KKaarroolliinnaa WWiinnkkoowwsskkaa,, kitesur-
fing - Warszawskie Towarzystwo
Kite, trener Alexander James Le-
wis-Hughes;

KKaattaarrzzyynnaa WWooźźnniiaakk,, łyżwiar-
stwo szybkie - Warszawskie Towa-
rzystwo Łyżwiarskie ‘’STEGNY’’,
trener Norbert Kwiatkowski;

AAnniittaa WWłłooddaarrcczzyykk,, rzut mło-
tem - RKS ‘’Skra’’ Warszawa, tre-
ner Krzysztof Kaliszewski.

NNoommiinnaaccjjee ww kkaatteeggoorriiii 
SSppoorrttoowwaa IImmpprreezzaa RRookkuu ::

• 2.ORLEN WARSAW MARA-
THON.

• LOTTO 5. Warszawski Me-
moriał Kamili Skolimowskiej.

• Mecze PlusLigi w Warsza-
wie.

• Mistrzostwa Świata Senio-
rów w Pięcioboju Nowoczesnym.

• Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Warszawy Warsaw Cup w
Taekwondo Olimpijskim.

• V Kolarski Memoriał Stani-
sława Królaka.

• Warszawska Triada Biego-
wa Zabiegaj o Pamięć.

• Wybiegaj Sprawność.

Blisko dziewięćdziesiąt procent lotów na Lotnisku Chopina odbywa się o czasie -
wynika z raportu OAG Punctuality Report. Warszawski port należy pod tym
względem do światowej czołówki. 

OAG, jedna ze światowych firm zarządzających rozkładami lotów, sklasyfikowała Lotnisko Chopina
w grupie portów małych obsługujących poniżej 10 mln pasażerów (mimo, że w 2014 r. lotnisko
obsłużyło ponad 10,5 mln osób). Warszawski port z wynikiem 87,6 proc. punktualnych lotów został
sklasyfikowany na 18. pozycji. 

- Ten świetny wynik, to duży sukces naszych służb, ale także efekt coraz lepszej współpracy z
liniami lotniczymi i agentami handlingowymi. Wspólnie pracujemy stale nad optymalizacją procedur
i lepszą organizacją pracy i widać efekty tej pracy 

- podkreśla Radosław Paruzel, zastępca dyrektora Lotniska Chopina.
W kategorii małych portów lotniczych najbardziej punktualne okazały się lotniska w Bristolu (94,4

proc. lotów o czasie), Charleroi (93,1 proc.), Berlinie-Schoenefeld (92,3 proc.) i Trondheim (92,0 proc.). 
W kategorii lotnisk średnich (10-20 mln miejsc rocznie) najbardziej punktualne okazały się Osaka

(93,2 proc.), Moskwa-Szeremetiewo i Kopenhaga (po 89,8 proc.). Gdyby Warszawa została - jak należy
- sklasyfikowana w tej grupie lotnisk, to zajęłaby ósme miejsce.

Wśród największych portów lotniczych najlepsze są: Monachium (89,0 proc.), Tokio-Haneda
(87,9 proc.) i Seattle (86,2 proc.). 

Badanie firmy OAG objęło blisko 1000 portów lotniczych na całym świecie. y b y
F o t .  D a r i u s z  K ł o s i ń s k i

Czy wiesz, że twoja choinka może
zamienić się w biomasę, z której
powstanie ciepło i energia elektryczna.
Już po raz szósty organizowana jest
zbiórka choinek. 

Po świętach twoja choinka zamieni się w
zieloną energię i ogrzeje warszawskie
mieszkania. Dzięki tobie w wielu domach
popłynie ciepło z natury.

Podczas wszystkich dotychczasowych edycji
akcji zebrano ponad 1700 ton ekologicznego
paliwa. Taka ilość pozwala na ogrzanie przez
cały rok około 1000 mieszkań o powierzchni 60
m2. Organizatorzy mają nadzieję, że i tym razem
akcja zakończy się sukcesem i dostarczy dużo
zielonej energii.

Mobilny punkt odbioru choinek zawitał już
na Mokotów i Wilanów, a w czwartek 15 stycznia
będzie na Ursynowie na parkingu przy Urzędzie
Dzielnicy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w
godzinach od 10.00 do 18.00. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Program Piłkarskich
Przedszkoli Legii bije ko-
lejne rekordy! Już 8 lute-
go, po otwarciu kolejnego
ośrodka szkoleniowego na
Ursynowie liczba uczestni-
ków tych zajęć przekroczy
1000 osób!

W odpowiedzi na rosnące za-
interesowanie zajęciami Akade-
mia Piłkarska Legii Warszawa
otwiera kolejny ośrodek trenin-
gowy. Warszawski Ursynów bę-
dzie już piątą lokalizacją Piłkar-
skich Przedszkoli do dyspozycji
najmłodszych legionistów. Za-
jęcia będą odbywać się w nie-
dziele w godzinach: 10:30 –
12:30 (luty) oraz w godzinach
13:00 - 15:00 (marzec - czer-
wiec). Znakomita lokalizacja na
ul. Koncertowej 4 wyposażona
jest w boiska ze sztuczną na-
wierzchnią oraz w halę pneu-

matyczną, która pozwoli na tre-
ningi w komfortowych warun-
kach w okresie jesienno-zi-
mowym. Zajęcia prowadzimy
już na Mokotowie, Grochowie,
Bemowie i oczywiście na ul. Ła-
zienkowskiej 3.  

TTeerrmmiinnyy zzaajjęęćć ppiiłłkkaarrsskkiicchh
pprrzzeeddsszzkkoollii::

- Warszawa, ul. Łazienkowska
3 – zajęcia w niedziele w godzi-
nach 9:30 - 12:30; 

- Warszawa, Mokotów, ul. Do-
minika Merliniego 2 – zajęcia w
soboty w godzinach: 10:00 –
12:00;

- Warszawa, Grochów, ul. Zba-
raska 3 – zajęcia we wtorki w go-
dzinach: 17:30 – 19:30;

- Warszawa, Bemowo, ul.
Księcia Bolesława 1/3 – zajęcia
w piątki w godzinach: 17:00 –
19:00

Program “Piłkarskie Przed-
szkola Legii” czyli całoroczne za-
jęcia piłkarskie dla dzieci w wie-
ku od 3 do 7 roku życia to wyjąt-
kowa w skali kraju i Europy ini-
cjatywa Legii Warszawa, będąca
częścią ogólnopolskiego projek-
tu “Legia Soccer Schools”. Głów-
nym celem tego przedsięwzię-
cia jest przede wszystkim eduka-
cja najmłodszych dziewczynek
i chłopców poprzez promocję ak-
tywnego stylu życia.  Ogromne
zaangażowanie rodziców i dzie-
ci wynika nie tylko z pasji do pił-
ki nożnej, ale i z profesjonalnej
organizacji tego projektu. Zajęcia
są prowadzone przez specjalnie
przygotowanych do tego projek-
tu Trenerów Akademii Legii
Warszawa, którzy na co dzień
szlifują największe piłkarskie ta-
lenty w Polsce. 

Tak duża liczba uczestników
to absolutny rekord w historii
Klubu i Warszawy w kategorii
szkolnictwa najmłodszych za-
wodników! Pozwala to na wy-
szukiwanie „perełek” i rozwija-
nie największych piłkarskich ta-
lentów wśród dzieci, łącząc ak-
tywność fizyczną, edukację i za-
bawę. 

Pierwszy trening na Ursyno-
wie startuje 8 lutego 2015 roku.
Już dzisiaj można zapisać swoje
dziecko na treningi z Mistrzem
Polski!  

Wszystkie informacje znaj-
dziecie Państwo pod adresem:
wwwwww..LLeeggiiaaSSoocccceerrSScchhoooollss..ppll

Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy 2014

Anita Włodarczyk faworytką

W Warszawie trenuje już 1000 małych legionistów

Szkółka Legii na Ursynowie

Bogdan Olesiński na drugą kadencję

Ciepło z natury – to już VI edycja 

Lotnisko Chopina w czołówce...
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Od początku lat 90 obser-
wuje się w Polsce gwałtow-
ny wzrost zachorowań na
choroby psychiczne. Z ra-
portów Narodowego In-
stytutu Zdrowia Publicz-
nego wynika, że co piąty
obywatel naszego kraju
może mieć zaburzenia. 

To znak naszych czasów,
o którym niewiele się
mówi i pisze. Przyczyn

takiego stanu rzeczy można do-
patrywać się w zmianach spo-
łeczno-ekonomicznych, które
niosą za sobą nowe zagrożenia
dla zdrowia psychicznego, ta-
kie jak bieda, bezrobocie, czy
brak poczucia bezpieczeństwa
socjalnego i ekonomicznego. Od
roku 1997 do 2006 wskaźnik
osób zgłaszających się z zabu-
rzeniami psychicznymi do opie-

ki ambulatoryjnej wzrósł aż o
73 proc. Najczęstszymi przyczy-
nami wizyt w poradni czy po-
bytu w szpitalu są zaburzenia
alkoholowe oraz depresja. Jak
przyznaje ministerstwo zdro-
wia, psychiatryczna opieka
zdrowotna od wielu lat była
marginalizowana, a przez to nie-
dofinansowana. Powstał deficyt
kadr w tej dziedzinie ochrony
zdrowia. Stwierdzenie „chory
psychicznie” ma w Polsce cha-
rakter stygmatu i dlatego nale-
ży zmienić nastawienie do za-
burzeń psychicznych osób do-
tkniętych tego typu chorobą, jak
również i ich otoczenia.

Polska służba zdrowia od
lat jest niedofinansowa-
na. Pod naciskiem me-

diów rząd wziął się wreszcie za
choroby nowotworowe - praw-
dziwą plagę dziesiątkującą po-
pulację. Wprowadzenie z po-
czątkiem roku tzw. pakietu on-
kologicznego wywołało kolej-
ny konflikt na linii rząd - leka-
rze. W Polsce na jednego leka-
rza podstawowej opieki zdro-
wotnej przypada 2750 pacjen-
tów, co jest ewenementem, bo-
wiem w innych państwach Eu-
ropy lekarz obejmuje opieką
maksymalnie 1000-1500 pa-
cjentów. Jednym z powodów
jest rażąco niskie finansowanie
opieki podstawowej. Wystarczy

pierwsze z brzegu porównanie
- w Polsce koszt wywozu śmie-
ci na 1 obywatela wyceniono
średnio na 15 zł miesięcznie, a
na jego miesięczną opiekę zdro-
wotną w ramach POZ na 12 zł.
Systematycznie dodaje się le-
karzom POZ zadania o charak-
terze pracy biurowej nie mające
związku z leczeniem, np. w
związku z refundacją. 

Kolejne rządy próbują
naprawiać system
opieki zdrowotnej, ale

efektów brak. Przypomina to
uporczywe cerowanie dziura-
wych portek. A system po pro-
stu potrzebuje dofinansowania.
Jeśli wprowadza się nowy pa-
kiet zdrowotny w ślad za tym
muszą pójść konkretne pienią-
dze. Nie ma innej opcji. Inaczej
będziemy tkwić w zaklętym

kręgu do końca świata. Ewentu-
alny strajk generalny lekarzy
byłby dzisiaj uzasadniony i god-
ny społecznego poparcia, bo tyl-
ko w taki sposób można zmusić
rząd do załatania dziury w bu-
dżecie służbie zdrowia. Zasta-
nawiające jest to, że problemów
z finansami nie ma MON, które
dofinansowano gigantyczną
kwotą ponad 120 miliardów zł
przeznaczoną na modernizację
armii, pod pozorem wielkiego
zagrożenia ataku ze strony Ro-
sji. To jakaś prawidłowość, że
pieniędzy brakuje na wszystko,
a na nowe rodzaje broni zawsze
się znajdują.   

28 grudnia 2010 r. Rada
Ministrów ustanowiła
Narodowy Program

Ochrony Zdrowia Psychicznego,
którego celem jest zapobieganie
zaburzeniom psychicznym, pro-
mocja zdrowia psychicznego, za-
pewnienie chorym dostępu do
pomocy medycznej oraz rozwój
badań naukowych. Czas był naj-
wyższy, bowiem liczba leczo-
nych ogółem i po raz pierwszy w
psychiatrycznej opiece całodo-
bowej zwiększała się w szybkim
tempie. Czy program jest odpo-
wiednio dofinansowany, czy też
pozostanie zbiorem pobożnych
życzeń? Obserwując to, co dzie-
je się w związku z wprowadze-
niem w życie pakietu onkolo-

gicznego, bardziej prawdopo-
dobna jest ta druga wersja. 

Afakty są przerażające.
Liczba pacjentów psy-
chiatrycznej opieki am-

bulatoryjnej leczonych ogółem
i po raz pierwszy niemalże po-
dwoiła się w okresie 1997-2010
(wzrost o 88 proc.). W 2010 r.
opieką ambulatoryjną objętych
było około 1.396 tys. osób z za-
burzeniami psychicznymi, z cze-
go 384 tys. to pacjenci pierw-
szorazowi. Praktycznie codzien-
nie policja notuje przypadki ak-
tów agresji dokonywanych przez
osoby zaburzone. Oto kilka przy-
kładów z ostatnich miesięcy
ubiegłego roku.   

Zgromadzenie Świad-
ków Jehowy w Pozna-
niu zaatakował nożow-

nik poważnie raniąc kilkoro

uczestników. Na dworcu War-
szawa Zachodnia 33-letni męż-
czyzna zaatakował nożem dwo-
je podróżnych. 47-letni obywatel
Włoch został raniony w policzek
i przedramię. Kierowca, który w
lipcu rozjechał na sopockim
“Monciaku” 23 osoby, uniknie
kary, bowiem sąd umorzył śledz-
two w tej sprawie i skierował
sprawcę masakry na przymuso-
we leczenie w zakładzie psychia-
trycznym. Tczewska policja szu-
ka nożownika, który na począt-
ku listopada bez powodu zaata-
kował siedemnastolatkę. 13
grudnia w Rakowiskach pod Bia-
łą Podlaską znaleziono zwłoki
małżeństwa N. Zadano im kil-
kanaście ciosów nożem. Do
zbrodni przyznali się syn mał-
żeństwa oraz jego dziewczyna,
która prawdopodobnie jest za-
burzona.

Jedna osoba nie żyje, trzy
trafiły do szpitala po ata-
ku nożownika w miejsco-

wości Wierzchowa (zachodnio-
pomorskie). Na terenie legnic-
kiego szpitala szaleniec zaata-
kował pielęgniarkę zadając jej
kilka ciosów nożem. Sprawca
tłumaczył się, że zaatakować ka-
zał mu “bóg”. Atak nożownika w
centrum Krakowa, młody męż-
czyzna napadł grupę ludzi na
ulicy Grodzkiej. Student III ro-
ku UJ pociął bagnetem w uczel-

nianej czytelni o rok młodszego
kolegę. Nikt nie wie, co było tłem
ataku.  Stojących na ulicy Głuszy-
na (wielkopolskie) trzech męż-
czyzn zaatakował 30-letni na-
pastnik. Sprawca najpierw pod-
szedł do nich, a gdy  mężczyźni
próbowali się od niego oddalić
każdego z nich ugodził nożem  w
plecy. Atak nożownika w Świę-
tochłowicach. Prawdopodobnie
niezrównoważony psychicznie
mężczyzna zaatakował pasaże-
rów autobusu linii 840 i jednego
z nich poważnie zranił. 

Zpolicyjnych kronik wie-
je grozą. Podobnie z do-
kumentu zatytułowa-

nego “Diagnoza zdrowia psy-
chicznego Polaków według ra-
portu EZOP” (Epidemiologia Za-
burzeń Psychiatrycznych i Do-
stępność Psychiatrycznej Opie-

ki Zdrowotnej), który został opu-
blikowany na konferencji praso-
wej 12.10.2012 r. Z badań EZOP
zrealizowanych na próbie
10.000 respondentów w wieku
18-64 lat wynika, że co czwarty
Polak w wieku produkcyjnym
doświadczał w swoim życiu za-
burzeń psychicznych. Aż 12
proc. Polaków doświadczyło za-
burzeń związanych z alkoholem,
ich liczbę można szacować na 3
miliony, z czego uzależnieni sta-
nowią ponad 600 tysięcy. Blisko
10 proc. mieszkańców Polski
(2,5 mln osób) cierpiało na za-
burzenia nerwicowe,  w tym fo-
bie specyficzne, zaś prawie mi-
lion Polaków cierpiał na zabu-
rzenia afektywne (depresja, dys-
tymia, mania prześladowcza). 

Zogólnym zdrowiem
polskiego społeczeń-
stwa jest źle, a ze zdro-

wiem psychicznym bardzo źle.
Coraz więcej osób, głównie w
wieku produkcyjnym, szuka po-
mocy u psychologów. Najczę-
ściej z powodu objawów depre-
syjnych. Z najnowszych badań
wynika, że aż 45 proc. Polaków
obawia się o stan swojej psychi-
ki. Jednocześnie wiadomo, że
stale rośnie liczba osób cierpią-
cych na zaburzenia psychiczne.
W okresie 14 lat (1990-2004) z
powodu zaburzeń psychicznych
liczba osób leczonych wzrosła o

131 proc.(!). Obecnie do placó-
wek psychiatrycznych co roku
zgłasza się już 1,5 mln chorych.
Są to dane, które powinny uru-
chomić w Radzie Ministrów nie
dzwonki, a dzwony alarmowe. 

Prezes Polskiego Towa-
rzystwa Psychiatryczne-
go prof. Janusz Heit-

zman, powołując się na badania
GUS, informuje: “Spada nasza
kondycja psychiczna”. Badania
GUS wykazały, że 25 proc. po-
pulacji odczuwa stan “wyczer-
pania i wykończenia”, co trzeci
badany twierdzi, że jest “zmę-
czony”, 16 proc. jest na co dzień
“bardzo zdenerwowanych”, a 12
proc. odczuwa stale “smutek i
zmęczenie”. Niepokoi narastają-
ce poczucie zagrożenia. Badania
CBOS wykazują, że aż 85 proc.
Polaków ocenia warunki życia w

naszym kraju jako “szkodliwe dla
zdrowia psychicznego”. Powo-
dem jest przede wszystkim oba-
wa przed bezrobociem. Ale aż
47 proc. badanych wskazuje kry-
zys rodziny i biedę. 

Wopinii prezesa PTP,
nowym zagroże-
niem dla naszego

zdrowia psychicznego jest praca
ponad normę, od 10 do nawet 14
godzin na dobę. Zdaniem prof.
Heitzmana boimy się, iż nie spro-
stamy wymaganiom i oczekiwa-
niom pracodawcy, a jednocze-
śnie mamy duże poczucie obo-
wiązku, często narzucane przez
pracodawcę. Profesor twierdzi,
że pracodawcy celowo utrzymu-
ją pracowników w przekonaniu,
iż są “mało wydajni i opieszali”,
a jednocześnie stawiają wyma-
gania, które nie mogą być speł-
nione. - Skutkiem tego jest roz-
bicie rodziny, depresja, choroby
somatyczne, przedwczesna
umieralność oraz ogólnie zła ja-
kość życia psychicznego – puen-
tuje prof. Heitzman.

Trudno nie zgodzić się z
opiniami ośrodków ba-
dawczych, że z ogól-

nym zdrowiem polskiego społe-
czeństwa jest źle, a ze zdrowiem
psychicznym bardzo źle. Kiedy
więc rząd zrozumie, że na zdro-
wiu obywateli nie wolno oszczę-
dzać? Że tego typu oszczędności

odbiją się na kolejnych pokole-
niach. Że zdrowie Polaków jest
po stokroć cenniejsze niż dwa
okręty podwodne, wyrzutnie ra-
kiet i kilkadziesiąt czołgów. Ro-
zumiejąc potrzebę zmodernizo-
wania naszej armii, gdyż jest to
jeden z wymogów naszego
członkostwa w NATO i ważny
element w zapewnieniu bezpie-
czeństwa naszemu państwu,
trudno jednocześnie zrozumieć
kosmiczną wręcz wysokość wy-
datków na zbrojenia. 

Wpływowy The Finan-
cial Times informu-
je: “Polska szykuje

się do największej w swojej histo-
rii podwyżki wydatków na sprzęt
wojskowy, wyłoży 43 miliardy
dolarów w ciągu dekady”. Wy-
datki na obronność wyniosą tyl-
ko w tym roku 31 miliardów zło-

tych. Polska jest jednym z nie-
wielu krajów unijnych, gdzie w
dobie kryzysu nie tnie się wy-
datków na wojsko. I jedynym,
gdzie rosną one w tak błyska-
wicznym tempie. Ma to miejsce
w czasie, kiedy VAT podskoczył
do europejskich stanów wyso-
kich, minister zdrowia głodzi
szpitale i brutalnie dusi wydatki
na leki, włącznie z onkologiczny-
mi i innymi ratującymi życie, a
szef resortu finansów ogłasza,
że kraju nie stać na nowoczesny
system emerytalny i wyciąga rę-
kę po oszczędności obywateli. 

Wtak tragicznej sytu-
acji polskiej służby
zdrowia aż prosi się

o weryfikację budżetu MON i
przesunięcie kilka miliardów zło-
tych na konto ministerstwa zdro-
wia. Szanse na takie rozwiązanie
są jednak zerowe. W tej kwestii
bowiem, o dziwo, polscy polity-
cy - i rządowi, i opozycyjni - wy-
kazują zadziwiającą zgodność
poglądów oraz solidarność.
Przyczyna narodowej zgody? Gi-
gantyczne łapówki przy zawiera-
niu kontraktów na broń. Polska
zapachniała łatwym szmalem i
grube ryby przemysłu zbrojenio-
wego z Europy, USA oraz Izraela
już wydeptują u nas różne poli-
tyczne ścieżki.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
Ź r ó d ł o :  I n t e r n e t ,  E Z O P,  N I Z P  

Coraz bardziej narasta plaga chorób psychicznych w społeczeństwie

Uporczywe cerowanie dziurawych portek

FOTO LECH KOWALSKI
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Na dzień 17 stycznia przypada kolejna, szósta rocznica śmierci szachowe-
go geniusza i mistrza świata Roberta Fischera. Od roku 2005 do śmier-
ci w 2008 roku obywatela Islandii.

Bobby Fischer był “Wunderkindem” - cudownym dzieckiem szachów. Dla przy-
pomnienia: został mistrzem Stanów Zjednoczonych seniorów i zdobył tytuł arcy-
mistrza w wieku14 lat! Teraz mogłoby się wydawać, że 14 lat to dość późno, jak na współczesne wa-
runki, bo obecnie rekord młodości dzierży ukraiński reprezentant Rosji Siergiej Karjakin. Ale wia-
domym jest, że dziś tytuły szachowe “nieco” się zdewaluowały, co nie umniejsza sukcesów gigan-
tów szachów, takich jak obecny mistrz świata Magnus Carlsen.

Bobby Fischer był, jak twierdzi wielu fachowców, najzdolniejszym i najlepszym szachistą wszech-
czasów, ach ten nasz europocentryzm, naszych wszechczasów.

Ciekawostką zapewne nieznaną nawet szachistom jest, że wśród 10 najlepszych wyznawców Ca-
issy (bogini szachów) na 8. miejscu znalazł się Sa`id ibn Dżubajr gracz w shatranja, słynący z gry “na
ślepo” (bez patrzenia na szachownicę), a żyjący na przełomie 7. i 8. wieku. Sa`id ibn Dżubajr ponoć
niepodzielnie panował na szachowym (shatrandżowym) tronie w latach 700-714 ne. Może i trwał-
by na nim dłużej, jednak w imię wiary gubernator wojskowy Imperium Umajjadów Al-Hadżdżadż
skazał go na męczeńską śmierć. Sam Al-Hadżdżadż w kilka tygodni po śmierci Ibn Dżubajra dostał
pomieszania zmysłów i szybko zmarł. Polecam filmik “The Scholar and the Tyrant” (Erudyta i tyran)

oparty na wspomnianej historii, który moż-
na znaleźć w witrynie Youtube.

Sa`ida ibn Dżubajra i Roberta Fischera łą-
czy przynajmniej jedno - obaj umarli jako lu-
dzie “wyklęci”. Robert Fischer po rewanżo-
wo-pokazowym meczu z Borysem Spasskim
1992 roku, który odbył się w Jugosławii,
obłożonej sankcjami rządu amerykańskiego,
został wyklęty przez rząd Stanów Zjedno-

czonych. Potem pozbawiono go obywatelstwa i skazano na banicję. Fenomen szachów tułał się po
świecie - Filipiny, Japonia - aresztowany, znalazł się na Islandii dzięki pomocy tamtejszych przyja-
ciół, pamiętających go jeszcze z okresu “meczu stulecia” w Reykjaviku (1972). Zmarł po trzech la-
tach od otrzymania islandzkiego obywatelstwa.

Dociekliwy Czytelnik zapewne zapyta: “A co to jest ten szatrandż?”. Są to szachy z nieco innymi
zasadami gry niż szachy współczesne. Bez wchodzenia w szczegóły powiem tylko, że nieznana by-
ła roszada, bicie w przelocie, a goniec i hetman poruszały się nieco inaczej, niż współczesne figu-
ry, a piony zawsze chodziły tylko o jedno pole do przodu. Abu-Bakr Muhammad ben Yahya as-Su-
li żyjący w 9. wieku tworzył mansuby (zadania szachowe). Jedna z nich musiała czekać na rozwią-
zanie kilkaset lat!!! Różnice w zasadach gry nie miały wpływu na tok i sposób myślenia, bo współ-
czesny szachista jest w stanie w krótkim czasie przystosować się do nowych zasad. Wiedzą o tym
wszyscy grający w inne odmiany szachów, jak choćby w “Losowe szachy Fischera”, których koncep-
cję przedstawił w 1996 roku. Zasady jej są bardzo proste i fenomenalnie genialne. Ze względu na
postęp w teorii debiutów (podobna teoria istniała dla szatrandża) Robertowi Fischerowi obrzydła
gra w nasze klasyczne szachy. Często zawodnik niemający większego pojęcia o filozofii gry odkle-
pywał kilkanaście posunięć książkowych, a jeśli przeciwnik popełnił większą niedokładność, to gra-
jąc nadal z “pustej głowy” nabitej teorią, potrafił uzyskać znaczącą przewagę. Jeśli trafił na bardziej
inteligentnego szachistę, to ten widząc co się dzieje wykonywał ruch, którego nie ma w teorii, ale
niebędące błędem i rzemieślnik szachów zazwyczaj się gubił.

Właśnie taki styl gry nie odpowiadał Fischerowi i postanowił, że podstawową zasadą będzie lo-
sowe ustawienie figur każdego z przeciwników. Oczywiście na 1. linii dla białych i 8. dla czarnych.
Po jakimś czasie nazwa Fischera poszła w niepamięć, a odmianę tę nazwano “Szachy960” (960, bo
tyle jest możliwości ustawienia figur jeszcze przed rozpoczęciem partii). Szachy960 z definicji wy-
kluczają istnienie teorii debiutów.

Jak widać historia to ciekawostki, ale może też ona nauczyć nas pewnej pokory i zrozumienia dla
innych tak potrzebnych w dzisiejszych czasach. Tylko dlaczego nam się nie chce?

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Historia magistra vitae est

„ As-Suli żyjący w 9. wieku
tworzył mansuby (zadania
szachowe). Jedna z nich
musiała czekać na 
rozwiązanie kilkaset lat!!!”

Oglądam wszystkie stacje informacyjne - od TV Info, przez Polsat News
i TVN24, na Superstacji i TV Republika kończąc. To pozwala na głęb-
szą analizę sprzedawanych mi wieści. W piątek i sobotę poprzedzają-

ce 23. już finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w TV Republika królował
tylko jeden temat - do znudzenia. Był to całodzienny lament i złorzeczenia zwią-
zane z wyrzuceniem z konferencji prasowej WOŚP dziennikarza tej stacji Michała Rachonia. Kon-
ferencja dotyczyła wyłącznie finału Orkiestry, poza tym nikt ze stacji Republika TV nie został na nią
zaproszony. Rachoń wślizgnął się na salę incognito i ni z gruszki, ni z pietruszki zapytał o działal-
ność biznesową Jerzego Owsiaka. Ten odpowiedział, że nie jest to czas i miejsce na tego typu py-
tania, rzecz dotyczy technicznych szczegółów niedzielnego finału i nie będzie dzisiaj dyskusji na ten
temat. Wtedy Rachoń wpadł w dziwny trans - zaczął powtarzać pytanie niczym katarynka filmu-
jąc przy tym siebie, Owsiaka i całą salę. Owsiak poprosił Rachonia o opuszczenie pomieszczenia,
a kiedy ten nie zareagował, został wyprowadzony z sali przez ochronę. 

Obecny na sali rzecznik TVP SA Jacek Rakowiecki: “Dziennikarz zawsze ma prawo do zadawania
pytań, jednak etyka zawodowa wymaga, aby przyjął odmowę do wiadomości, nawet jeśli się z nią
nie zgadza. Fakt, że pan Rachoń do wiadomości niczego nie przyjął, sprawił, iż jego zachowanie prze-
stało być zachowaniem dziennikarza, a stało się zachowaniem dzikiego happenera lub po prostu oso-
by, która całkowicie świadomie prowokuje i prze do konfliktu”. To jedno. Warto także dodać, że sza-
nujący się dziennikarz, ba, każda szanująca się osoba, nie wchodzi podstępem na zorganizowane spo-
tkanie, jeśli nie została na nie zaproszona. Na przykład konferencje prasowe organizowane przez PZPN
są gratką dla dziennikarzy, ale nie wyobrażam sobie, abym miał wtargnąć na nie incognito i osaczać
prezesa Bońka pytaniami o sprzedajnych sędziów oraz zawodników. Jest pewne, że zostałbym przez
organizatora wyproszony lub usunięty siłą. I nie użaliłby się nade mną pies z kulawą nogą. 

O co chodzi dziennikarzowi Rachoniowi i całej TV Republika? Stacja jak widać nienawidzi
Owsiaka, świadczy o tym każde wypowiedziane w studiu zdanie na jego temat. Jest to nienawiść
granicząca z obsesją, bo fundamentem pomówień są rewelacje internetowego blogera posługują-
cego się ksywą Matka Kurka, który cierpi na swego rodzaju schizofrenię. Twierdzi wpierw, że do

owsiakowej spółki Złoty Me-
lon wpłynęło co najmniej 40
mln zł, z czego do kieszeni
Owsiaka miały trafić co naj-
mniej 3 miliony złotych, aby
zaraz potem podnieść, że Je-
rzy Owsiak nie kradnie, ale
oszukuje, szczególnie podatni-
ków. Trudno się w tych sensa-

cjach połapać, bo albo Owsiak skubnął 3 miliony i ewidentnie jest złodziejem, albo ma czyste ręce,
więc sensacje goniącego za tanią popularnością blogera powinny znaleźć finał w sądzie. 

I tak się stało, bo Jerzy Owsiak pozwał Matkę Kurka. Nad sprawą pochylił się sąd w Złotoryi. Re-
lacje z procesu są różne, więc chyba należy oprzeć się na relacji niezależnego i neutralnego dzien-
nikarza z portalu 24legnica.pl. “ Czasem (bloger) odnosił się do zarzutów, częściej jednak snuł luź-
ne rozważania na temat polskiego systemu prawnego, autorytetu Jerzego Owsiaka, jego publicz-
nych wystąpień, niedocenianej tytanicznej pracy NFZ i – dla kontrastu – marketingowej sprawno-
ści WOŚP. Przypominając o konstytucyjnym obowiązku zapewnienia opieki zdrowotnej wszystkim
obywatelom, (bloger) zarzucił państwu wspieranie patologii, za jaką uważa akcje charytatywne or-
ganizowane przez Jerzego Owsiaka... Naprawdę ciekawie zrobiło się, gdy (bloger) skończył snuć
swoje rozważania, a mecenas Jacek Zagajewski mógł przystąpić do pytań o konkrety. Wyszło na jaw,
że bloger nie dostrzega różnicy między osobą publiczną a osobą pełniącą funkcję publiczną, jego
wiedza o działalności WOŚ jest pobieżna, zaś ostre sądy zawarte w swoich artykułach oparł na nie-
sprawdzonych informacjach z internetu. - Odmawiam odpowiedzi - powtarzał kilkadziesiąt razy blo-
ger, ilekroć mecenas dotykał sedna sprawy, to znaczy braku rzetelności przy przygotowywaniu ar-
tykułów poświęconych Orkiestrze”.

Co można powiedzieć o stacji telewizyjnej, która rzuca poważne oskarżenia na człowieka popie-
ranego przez lwią część Polaków, posługując się wypocinami prowincjonalnego blogera? Odpowie-
dzi na to pytanie udzieliło społeczeństwo w dniu 11 stycznia. Miliony ludzi na ulicach polskich miast,
tysiące imprez, setki masowych biegów i prawdopodobnie kolejny rekord w ilości zebranych pie-
niędzy. Ludzie ponownie zaufali rzekomemu złodziejowi, dzięki któremu uratowano tysiące wcze-
śniaków i dzieci dotkniętych najróżniejszymi chorobami, uzupełniając zebraną na przestrzeni 23
lat gigantyczną kwotę 590 milionów złotych kolejnymi kilkudziesięcioma milionami. W ten sposób
wymierzyli siarczysty policzek hołocie krytykującej wszystko i wszystkich, bo tylko dzięki temu mo-
że ona jakoś zaistnieć i czuć się ważna. A tak by the way, jak mówią na Wyspach: skoro dziennikarz
Rachoń jest taki dociekliwy i praworządny, może spróbowałby skontrolować finanse ks. dyrektora
Tadeusza Rydzyka, zakonnika - biznesmena, bo państwowe urzędy nie potrafiły dotrzeć do pełnej
dokumentacji finansowej sieci spółek tworzących zakonne imperium. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Psy szczekają, karawana idzie dalej

„O co chodzi dziennikarzowi 
Rachoniowi i całej TV Republika?
Stacja jak widać nienawidzi
Owsiaka, świadczy o tym każde
wypowiedziane w studiu zdanie”

Ten fakt uwiecznił fresk Masaccia: Gdy raj wygnańcy opuszczali,
Adam nie został nawet w gaciach i teraz nie ma się czym chwalić.

© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego) 
www.spotkaniazpiosenka.org . Także na facebooku. 

WWoojjtteekk DDąąbbrroowwsskkii wwyyssttąąppii ww KKaabbaarreecciiee ZZAAKKRR 
((WWaarrsszzaawwsskkaa GGiieełłddaa AAuuttoorróóww))

ww ppoonniieeddzziiaałłeekk,, 1199 ssttyycczznniiaa oo ggooddzz.. 1199 
ww DDKK ŚŚrróóddmmiieeśścciiee,, uull.. SSmmoollnnaa 99

MASACCIO: WYGNANIE Z RAJU

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Był sobie Adam. Żył jak w raju,
Wiódł słodkie życie jak w Madrycie.

Wychwalać Stwórcę miał w zwyczaju,
Więc szybko znalazł się na szczycie.

Nie doświadczając żadnej troski,
Wyjeżdżać z raju mógł co chwilę,

Wiódł jednym słowem żywot boski,
Bo Adam boskim był pupilem.

Pan Bóg mu chciał przychylić Nieba
I cenił jego liczne wdzięki.

Adam odwdzięczał się jak trzeba
I jadł posłusznie z boskiej ręki.

Choć miał charakter z piekła rodem,
Jego lojalność była w cenie,
Z dumą obnosił swą urodę

I chwalił swoje przyrodzenie.

A był w tym raju luksus rzadki.
Niezłe okazy, nie żartuję:

Niebieskie ptaki, ładne kwiatki
Oraz największe w świecie… tuje.

Pan Bóg czuł słabość do Adama,
Biernie przyglądał się wyskokom,
Choć Adam w żywe oczy kłamał,

Stwórca przymykał na to oko.

Adam na cztery nogi kuty,
Wykorzystywał Pana Boga

I choć do Ewy biegł na skróty,
Wmawiał, że to jest dłuższa droga.

Uwierzył w szczęście, patrząc w gwiazdy
Pewien, że Pan Bóg mu wybaczy

I rozliczając swe wyjazdy,
Uznał, że przekręt nic nie znaczy.

Proceder uszedłby bezkarnie,
Lecz wciąż mu było mało, mało…

Aż przeszarżował. Skończył marnie
I Eldorado się urwało.

W końcu, choć węża miał w kieszeni,
Wyjechał z Ewą do Madrytu.

Pan Bóg się wkurzył, zdanie zmienił,
Strącił oboje do niebytu.

Piórem Derkacza

Cristiano Ronaldo 
ppiiłłkkaarrzz,, zzddoobbyywwccaa ZZłłootteejj PPiiłłkkii zzaa  22001144 rrookk

Podobno każdy człowiek ma dwie twarze. Z takiego założenia wyszedł autor trzymetrowej rzeż-
by, przedstawiającej Cristiano Ronaldo. Głowa  na tym pomniku przypomina wszystkich, tylko nie
słynnego CR7. Jest jednak dobrze pokazana ta druga twarz piłkarza, którą rzeżbiarz ukrył w spoden-
kach . Stojący w rozkroku piłkarz wygląda z taką „twarzą” jak prawdziwy chłop.  W końcu śpiewa-
ka poznajemy po głosie, a Cristiano Ronaldo po tym, co ma w spodenkach. J e r z y  D e r k a c z
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Janusz Palikot, jednoprocentowy kandydat na prezydenta, człowiek nietu-
zinkowy, fajnie żyjący, oczytany, poprawnie na dzisiejsze celebryckie stan-
dardy snobistyczny – przesadną powagą nie trąci. Na  swoim blogu napi-

sał: „Niech rząd sprzeda te kopalnie, które chce zamknąć. I niech w pierwszej ko-
lejności zaoferuje to górnikom i związkom zawodowym. Jeśli oni nie kupią, to de-
klaruję, że sam przystąpię do negocjacji. I choć od lat nie prowadzę biznesu, to tym razem chętnie
to zrobię. Tylko po to aby wykazać, że się da, że można na nich zarobić pieniądze. I tylko rząd nie
potrafi”. 

Dziennikarze komentowali na poważnie. Sugerowali odwrót Palikota od polityki. Ku znanym je-
mu rewirom biznesu. Rozbierzmy zatem ten blog. Nie o darowiźnie w nim mowa, lecz o finanso-
wej transakcji. Autor wie i daje temu świadectwo („te kopalnie”), iż rzecz dotyczy (w domyśle) czte-
rech kopalni. W ogłoszonym przez rząd planie mowa o zamknięciu czterech.  „Rząd chce za-
mknąć”. Chce? Mój Boże! Czteromiliardowe zadłużenie i przynajmniej kolejny miliard rocznie ko-
niecznych dopłat (nie licząc wypłat z funduszu emerytalnego) i na to Palikot: „rząd chce”! Jakby
ktoś nie wiedział (Palikota szczerze nie posądzam), tworzenie miejsc pracy kosztuje. 

Wartościowe, w perspektywie stabilne, konkurencyjnie oprzyrządowane miejsce pracy, w nowo-
czesnym biznesie, przy drogim dobrym „know how” – kosztuje milion. Tak to się liczy. Za tyle ta-
kie miejsce pracy masz. Dajecie mi trzysta milionów, a w Mońkach stoi zakład dla 300 pracowni-
ków. Przyzwoicie opłaconych. Na etatach. I nie bankrutuje za rok, dwa. Byle byli odpowiednio mo-
tywowani ludzie. Są przedsiębiorcy, którzy tworzą stabilne miejsca pracy za kwotę dziesięciokrot-
nie mniejszą. Za 100 tysięcy. A tu mowa o Śląsku, przyjaznej inwestycjom ziemi. Gęstość zaludnie-
nia, struktura wieku, rynek wewnętrzny, szkoły, tradycje, niedrogie mieszkania, tereny inwestycyj-
ne, dobre skomunikowanie. Infrastruktura. To wszystko bardzo istotne. Mało jest tak przyjaznych

inwestycjom miejsc w Polsce. A w tych czterech kopal-
niach wyłożyć trzeba najpierw 4 miliardy (samych
odsetek rocznie od długu, to minimum 250 milio-
nów, a jeśli komercyjnie, to przynajmniej pół miliar-
da). Plus 200 milionów na wydatki bieżące, przede
wszystkim pensje i pochodne.

„I niech zaoferuje to górnikom”. Jak na kandydata
na urząd prezydenta, ciekawe. Mają się górnicy na to zrzucić? Idzie przecież o około 5 tysięcy gór-
ników. Po 800 tysięcy? I to bez bieżącej, operacyjnej straty. I kogo wynajmą do zarządu? Ale niech
tam. Łaskawie oddaje też Palikot pierwszeństwo związkom zawodowym. Jak na biznesmena, kie-
dyś wiceprezesa Polskiej Rady Biznesu, to zaiste rewolucyjna postawa! A jeśli nie kupią, to on sam
„przystąpi do negocjacji”. 

Rozumiem, że elementem negocjacji Palikota z rządem będzie koszt sprzedaży tego majątku i
przyszłych jego dochodów. Rzecz ma być przecież zyskowna. Palikot deklaruje – „wykaże, że się da,
że można na nich (kopalniach) zarobić pieniądze”. Mogę przyjąć, że rząd, zachwycony perspekty-
wą wywinięcia się z odpowiedzialności za los kopalni, którymi zarządzać nie umie (tu akurat bez
żartów, też uważam, że rząd nie jest do tego powołany), podejmie decyzję, że sprzeda ten kopal-
niany majątek Palikotowi za złotego. Za jeden aluminiowy cienki krążek. Byle ten dług Palikot wziął
na siebie. I jeszcze te 200 milionów rocznej straty, którą zamieni swą światłością na zysk. Restruk-
turyzacja (zwolnienia?) zajmie przecież jakiś czas.

Bardzo ciekawe. Za co?
Oświadczenie majątkowe Janusza Palikota. Wszystko, z książkami, zegarkami, meblami i inny-

mi artefaktami (jak to szybko spieniężyć?) – circa sześć i pół miliona! 
Palikot pretenduje do najwyższego w Polsce urzędu. Już od tej perspektywy może się w głowie

pomieszać. Ale media? Czytam komentarze. Najbardziej sceptyczni cieszą się, że szef Twojego
Ruchu wraca tam, skąd do polityki przyszedł. Do biznesu. Gdzie do szkół chodzili? Na Nowej Gwi-
nei? W samym sercu triobrandzkich plemion? 

Na absolutnym już marginesie marginesu – blog datuje Palikot na 13 grudnia. Pomyłka, czy i tu
chciał być pierwszy? Przed tymi, którzy wyprzedzili jego ofertę kupna upadających kopalni. Nie stać
go na własne pomysły? Musi żerować na cudzych? Jeśli tak, to jest światełko nadziei w tunelu.

Słowo już na serio. Nie wolno poważnie traktować faceta, który tak niepoważnie ludzi traktuje.
Cieszy mnie ten jego sondażowy procent poparcia. Dobrze świadczy o Polkach i Polakach.

RESET Andrzej Celiński

Światełko nadziei

„Byle ten dług Palikot
wziął na siebie. I  jesz-
cze te 200 milionów
rocznej straty”

Nowy rok to często nowe postanowienia, pomysły i wyzwania.
Nie inaczej jest też w branży moto. W tym też duchu, z począt-
kiem nowego roku, postanowiłem przybliżyć dziś Czytelnikom
MOTO-PASSY kilka wybranych rozwiązań i trendów, które wła-
śnie wchodzą „do użytku”. Ciekaw jestem, które z nich przypad-
ną Państwu do gustu?

Żyjemy w ciekawych czasach, a nasza ulubiona branża jest jedną z szybciej
rozwijających się. Oprócz tego, że rozwój motoryzacji w ostatnich dekadach zna-

cząco przyśpiesza, to niezmiennie już od ponad stu lat, ma ona ogromny wpływ na pozostałe
dziedziny naszego życia. Najróżniejsze firmy produkujące samochody, jak i ich kooperanci na
całym świecie, prześcigają się w tworzeniu coraz bardziej wyrafinowanych i zaawansowanych
technologicznie pomysłów. Zupełnie inną grupę reprezentują zmieniające się przepisy, tren-
dy, bądź w końcu, nasze osobiste przyzwyczajenia.

Jedną z lepszych okazji zaobserwowania jak zmienia się świat i to nie tylko w motoryzacji,
jest obecność na targach CES (Consumer Electronics Show). Ta coroczna impreza odbywają-
ca się w Las Vegas, to największe na świecie targi elektroniki użytkowej oraz nowych techno-
logii. To jednocześnie jedna z najlepszych okazji dla producentów samochodów, na zaprezen-
towanie szerokiej publiczności gotowych rozwiązań, które wkrótce wejdą do sprzedaży. Na tar-
gach tych można oglądać również wiele prototypowych rozwiązań, które dopiero za kilka i lub
nawet kilkanaście lat mają szanse na upowszechnienie. Hitami branży moto tegorocznej wy-
stawy, były z pewnością m.in. tzw. samochody autonomiczne, które mogą poruszać się bez udzia-
łu kierowcy. Oglądający mogli też przetestować ekrany zdolne do odczytywania naszych ge-
stów, laserowe systemy zapobiegające kolizjom, zobaczyć jak świecą adaptacyjne reflektory la-
serowe, czy lampy z diodami organicznymi. Mercedes, dla przykładu, zaprezentował na tar-
gach swoją wizję autonomicznego, luksusowego auta przyszłości, zaś Volvo technologię „po-
rozumiewania” się między kierowcą, a rowerzystą wyposażonym w smartfon i specjalny kask.
Wśród wielu producentów panuje obecnie trend, zdradzający wizje, jak będą wyglądały wnę-
trza samochodów przyszłości. Będzie w nich coraz mniej przycisków i przełączników, a dostęp
do wszelkich funkcji odbywał się będzie ze pomocą coraz większych i umieszczanych coraz licz-
niej, dotykowych wyświetlaczy. Już w niedalekiej przyszłości, będące dziś dla wielu z nas
przesadzone i zbytnio futurystyczne wnętrze Tesli S, z całkowicie interaktywną deskę rozdziel-
czą i zespołem dwóch ogromnych wyświetlaczy, z czego jednym 17-to calowym, będzie czymś
zupełnie naturalnym i powszechnym.

Na targach CES nie koniec. Z początkiem tego roku dotarły do mnie również informacje o
innych wchodzących do użytku nowościach. Wśród nich „ciekawy” system z rynku amerykań-
skiego, pozwalający na przykład bankom, na zdalne unieruchomienie pojazdu klientom nie-
spłacającym w terminie rat! Na całe szczęście system nie daje ponoć możliwości wyłączenia
zapłonu w czasie jazdy. Ciekawe, jak takie rozwiązanie przyjęłoby się nad Wisłą? Innym, cał-
kiem nowym pomysłem, jest możliwość wynajmowania innym osobom, swojego prywatne-
go samochodu. Takie rozwiązania są już dość popularne m.in. w USA, a w Europie, we Fran-
cji i Holandii. Założeniem jest kojarzenie właścicieli pojazdów z osobami, które chciałby je wy-
pożyczyć, przy zapewnieniu warunków transakcji korzystnych dla obu stron.  Właściciel ma
mieć możliwość zarobkowania na swoim pojeździe w czasie, gdy z niego nie korzysta, zaś wy-
pożyczający, dostęp do oferty wynajmu w cenie niższej niż w tradycyjnych wypożyczalniach.
Może to i sposób...

Ciekawostką z zupełnie innej dziedziny jest biżuteria produkowana z używanych części sa-
mochodów marki Volvo! Czyż zużyte uszczelki, tulejki, fragmenty płytek elektronicznych,
modułów oraz wszelkie przewody nie mogą być piękne i intrygujące? Takie oto pytanie stawia-
ją nam pomysłodawcy i twórcy nowatorskiej biżuterii. Każdy element kolekcji stworzono
zgodnie z ideą upcyklingu, czyli procesu wykorzystania i przetworzenia materiałów odpado-
wych lub bezużytecznych w nowe produkty o wyższej wartości. Koncepcja stworzenia tej ory-
ginalnej kolekcji zrodziła się ponoć z połączenia pasji do motoryzacji oraz miłości do pięknej
biżuterii.

Znakiem nadchodzących czasów jest też z pewnością nowatorska instrukcja obsługi firmy
Alfa Romeo dostępna dla modelu 4C. Dzięki bezpłatnej aplikacji „InfoMobile”, udostępnionej
w App Store i Google Play w kilku językach, elektroniczna instrukcja obsługi do tego modelu,
staje się interaktywna. W porównaniu do tradycyjnych instrukcji, tych na papierze oraz now-
szych, oferowanych w formacie elektronicznym na DVD lub na nośniku USB, szczęśliwy klient
Alfy Romeo 4C będzie mógł szybko, prosto i intuicyjnie uzyskać najważniejsze informacje o tym
modelu, korzystając ze swojego smartfona. Po wybraniu odpowiedniej ikony znajdującej się
w instrukcji obsługi samochodu i skierowaniu kamery telefonu na określone elementy Alfy Ro-
meo 4C, użytkownik ma możliwość uzyskania szerszej informacji, wykorzystując treści mul-
timedialne. Wystarczy na przykład wykadrować korek wlewu oleju do silnika, aby dowie-
dzieć się, kiedy należy wymienić olej i jakiego użyć albo skierować kamerkę na koła, aby zna-
leźć informacje o prawidłowym ciśnieniu opon czy też na dźwignię tempomatu, aby dowiedzieć
się, jak z niego korzystać.

Świat się zmienia...
M O T O W O J

m o t o @ p a s s a . w a w . p l

MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Moto-ciekawostki...

Nowości na nowy rok

Od 1 stycznia 2015 r. w nowym miejscu rozpoczęła działalność przychodnia dla
dorosłych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów. 

Przychodnia przeniosła się tutaj z budynku zajmowanego przez nią do tej pory przy ul. Kostki
Potockiego 20. 

Zarząd Dzielnicy Wilanów podpisał z dyrekcją Zespołu umowę użyczenia powierzchni w tym
budynku dla przychodni. 

Do dyspozycji pacjentów są: gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej, poradnia stomatologiczna,
poradnia ginekologiczno-położnicza, pracownia EKG, ambulatorium ogólne. 

Przychodnia rozszerzyła ofertę dla pacjentów o nowe usługi medyczne: jest tu pracownia USG z
nowoczesnym sprzętem medycznym, a także punkt pobrań. Numery telefonów do przychodni nie uległy
zmianie: rejestracja - 22 736 80 10 oraz 887 339 116. y b y

Nowy Zarząd Dzielnicy
W dniu 5 stycznia w Urzędzie Dzielnicy Wilanów w sali posiedzeń Rady odbyła się II sesja Rady

Dzielnicy Wilanów, podczas której radni wybrali Zarząd Dzielnicy. Na stanowisko Burmistrza
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy został wybrany dotychczasowy burmistrz Ludwik Rakowski.
Zastępcami Burmistrza zostali dotychczasowi wiceburmistrzowie: Artur Buczyński i Tomasz
Ciorgoń. Przewodniczącym Rady Dzielnicy ponownie został Hubert Królak.

Przychodnia dla dorosłych 
przy ul. Kolegiackiej 3 już czynna!



1 4

DOJAZD do klienta !
Pożyczka do 25.000 zł ! 

Tel. 668-681-916

EKSPRES gotówkowy !
Pozyczymy do 25.000 zł 

! Tel. 668-681-916

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

KUPIĘ 1-,2-pokojowe, 
724-09-09-58

ZAMIENIĘ mieszkanie 
32,80 m2 Ursynów na większe do
48 m2, Ursynów, 530-217-207

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

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

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

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

CHEMIA, dojeżdżam, również
testy w ferie, 504-057-030

MATEMATYKA, FIZYKA,
matury, gimnazjalne, 605-783-233

MATEMATYKA, nauczycielka,
604-399-221

POLSKI, matura, doświadczona,
22 641-66-59; 507-52-96-01

DZIAŁKA na Mazurach, 8 arów
w miejscowości Zgon, z
pozwoleniem na budowę,
wszystkie media, 68 tys.,tel. 
695-85-22-22; 503-311-976

FIRMA z Piaseczna k/Warszawy
zatrudni ŚLUSARZA
NARZĘDZIOWEGO,
OPERATORÓW TOKAREK CNC,
668-128-571; 604-220-442, mail:
e.jaworska@sertapolska.pl

PRZYJMĘ do magla, 
501-040-863

SZUKAM PRACY, wykształcenie
pedagogiczne, 502-275-714

ZATRUDNIĘ samodzielnego
mechanika do warsztatu
samochodowego w Piasecznie.
Wysokie zarobki, 607-383-353 
(po 15-ej)

ZATRUDNIMY pomox
kuchenną - kucharkę, Mysiadło,
603-68-65-61

FERIE 2 domki do 5 osób, 
12 km od Kazimierza

Dolnego. Wystawiam faktury,
tel. 601-057-232

ZGUBIONO 
LEGITYMACJĘ studencką 

o nr 3991/M

ANTENY, 603-375-875
BEZPYŁOWE cyklinowanie,

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

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

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734

ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
HYDRAULIKA, remonty, 

602-651-211

KOMPUTERY 
pogotowie, 

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

602-301-214

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644-26-05, 
601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.: 692-101-784

MALARSKIE, tapetowanie, 
22 644-94-55, 607-775-259

MALOWANIE, gipsy, panele,
glazura, 609-394-164

MALOWANIE, gładź, tanio,
505-73-58-27

MALOWANIE, szpacglowanie,
722-920-650

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

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
502-288-514

OSUSZANIE POMIESZCZEŃ,
519-581-082

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

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

RĘBAK do gałęzi, 503-954-603
A STOLARSKIE, szafy,

pawlacze, zabudowy i naprawy,
606-126-099

STOLARSKIE, meblowe, 
505-935-627

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

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

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

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

WIERCENIE
KARNISZE, itp.
608-303-530

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

DOM OPIEKI, Piaseczno, 
601-870-594

GABINET MEDYCYNY
NATURALNEJ
784-77-30-88; 
22 291-55-78

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant  Michał Łuczyński
22 644-79-28, 601-313-313
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. SStt.. KKoossttkkii PPoottoocckkiieeggoo 1111

6 4 2  6 0  0 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

ŁatwŁatw o nie będzie...o nie będzie...
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje WWiieessłłaawwaa BBaarraańńsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n
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Co i kto

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 

TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355

SSoobboottaa,, 1177 ssttyycczznniiaa,, 1188..0000:: Ki-
no Dokumentu zaprasza na film
pełnometrażowy o Czesławie
Niemenie p.t. „Sen o Warszawie”
(Polska 2014), w reż. Krzysztofa
Magowskiego. Po projekcji – spo-
tkanie z realizatorami. 

SSoobboottaa,, 1177 ssttyycczznniiaa,, 1199..0000::
„Karnawałowa potańcówka z
IREE”. W programie: tańce cel-
tyckie, irlandzkie i dawne – pre-
zentacje oraz wspólne tańcowa-
nie. Prowadzenie: zespół Reelan-
dia (tańce irlandzkie) i zespół
Fontana del pazzi. Chętni do
wspólnego muzykowania pro-
szeni są o przyniesienie wła-
snych instrumentów muzycz-
nych. Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 1188 ssttyycczznniiaa,, 1166..0000::
Teatr Za Daleki w Domu Sztuki
zaprasza dzieci na bajkę p.t.
„Akademia Wyobraźni czyli wy-
obraź sobie wyobraźnię”. Bez-
płatne karty wstępu wydaje ka-
sa Domu Sztuki od czwartku, 15
stycznia, od godz. 17.00.*

NNiieeddzziieellaa,, 1188 ssttyycczznniiaa,, 1188..0000::
seans filmowy z cyklu „W Sta-
rym Kinie ze Stanisławem Janic-
kim”. W programie: film mu-
zyczny p.t. „Deszczowa piosen-
ka” (USA 1952), w reż. Stanleya
Donena i Gene’a Kelly’ego. 

Akcja „Zima w mieście na Ur-
synowie”. Wstęp wolny.*  W pro-
gramie akcji w Domu Sztuki:

Warsztaty plastyczne „Zimo-
we zabawy dłutem i kredką” –

wtorki i czwartki: 20, 22, 27 i 29
stycznia w godz. 10.00-11.00 i
11.15-12.15

Warsztaty muzyczne „Bębnij
ile sił!” – środy i piątki: 21, 23, 28
i 30 stycznia w godz. 10.00-
11.00 i 11.15-12.15

Warsztaty teatralne (teatr mu-
zyczny) – poniedziałek, 19 i
czwartek, 22 stycznia w godz.
11.00-12.00 i 12.15-13.15.

Karnawałowy Bal dla Dzieci
– niedziela, 25 stycznia, godz.
16.00-18.00.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

OOdd 1188 ssttyycczznniiaa zapraszamy na
wystawę twórczości Artura Bart-
kiewicza w Galerii “U”. Autor jest
absolwentem ISP Akademii Świę-
tokrzyskiej w Kielcach, zajmuje
się malarstwem, fotografią, ry-
sunkiem i szeroko pojętymi dzia-
łaniami multimedialnymi.Uczest-
niczył w licznych wystawach
zbiorowych i indywidualnych o
randze ogólnopolskiej i między-
narodowej. Jego prace znajdują
się w galeriach i zbiorach prywat-
nych,m.in. w Wielkiej Brytanii,
Austrii, Niemczech, Francji czy
we Włoszech. Ekspozycję będzie
można zwiedzać do 12.02.2015.

Język Niemiecki dla począt-
kujących. Dwie godziny, grupy 6
osobowe, godzina lekcyjna 15
zł, prowadząca Iwona Jędrych
– Szynka. Zapisy w placówce,
tel. 855 35 17. Zajęcia od 8 stycz-
nia 2015. 

Bezpłatne konwersacje z języka
angielskiego w Domu Kultury Sto-
kłosy, pn i śr 18.30 – 20.30. Zapi-
sy Susan Carson tel. 501 195 313. 

Język angielski dla dzieci we
wtorki i środy. Wtorki 15-18, śro-
dy 16-19. Prowadzenie i zapisy
Beata Kałuska tel. 604 99 02 68.  

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

tteell//..ffaaxx 2222 664411 1199 1155

„Zima z Rockiem” - Warszta-
ty iM Granie 19-22 stycznia w
godz. 16-20. Zajęcia w grupach:
wokal, gitara elektryczna, gitara
basowa, perkusja.

2233 ssttyycczznniiaa ((ppiiąątteekk)) 18 podsu-
mowanie warsztatów – koncert.
Zapisy w DK Imielin (22 641 19
15, 504 70 30 87).

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1155..0011 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
w cyklu Wieczorów Czwartko-
wych z Kuratorem Muzeum Pla-
katu w Wilanowie p. Mariuszem
Knorowskim pt.: „Plakat wczoraj
i dziś”

2200..0011 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Różą Wawrzynowicz-Billip
pt.: „Moja mama malarka”

2222..0011 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z Dyrektorem Muzeum Etnogra-
ficznego p. Małgorzatą Orlewicz
pt.: „Cały świat w jednym miej-
scu – wizyta”

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